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V

WOORD VOORAF

Deze studie is een vervolg op een in 1985 gepubliceerd onderzoeksver-

slag. Ging het toen vooral om een min of meer rechtlijnige verslagleg-

ging van de resultaten van het door mij uitgevoerde onderzoek naar he-

dendaagse twee-relaties, nu ligt het accent op de interpretatie van de

onderzoeksresultaten. Vanuit een theoretisch perspectief dat is ge-

groeid uit een vergelijking van de moderniseringstheorie en de civili-

satietheorie wordt opnieuw naar de onderzoeksresultaten gekeken. Zo

wordt dieper in het gegevensbestand doorgedrongen, waardoor de werke-

lijkheid achter de woorden dichter kan worden benaderd. Dit is het al-

gemene probleem: de discrepantie tussen 'les mots' en 'les choses'. De

dingen zijn niet wat ze schijnen. De valkuilen van de ideologie zijn

talrijk en moeilijk te ontwijken. Een voorgeschreven weg door het moei-

lijke terrein is er niet. Er zijn alleen algemene aanwijzingen en soms

kleine subtiele tekens die het bestaan van nieuwe obstakels, of juist

smalle doorgangen verraden. Voortdurende aandacht is vereist, anders

mist men de juiste afslag of strandt men bij een van de vele hindernis-

sen. Het theoretische perspectief waarmee de onderzoeksresultaten nader

geanalyseerd worden, wijst ook de weg naar de juiste wetenschappelijke

houding hierbij: explicitering van de betekenis van de gegeven antwoor-

den.

Aan degenen die het plan hebben opgevat om een academisch proef-
schrift te schrijven zou ik het volgende willen meedelen: het valt wel

mee, maar roep nooit hoera voordat je over de brug bent. Zo vlot als de

eerste zeven hoofdstukken tot stand zijn gekomen, zo moeizaam verliep

het schrijven van het laatste, verreweg belangrijkste hoofdstuk. Bij

alle omzwervingen die uiteindelijk toch naar het doel bleken te leiden,

is in deze fase de steun van mijn promotor, prof. dr. Hans Adriaansens

en van dr. Piet van den Akker, als assistent-promotor, onontbeerlijk

geweest. Hans, achteraf blijken jouw aanwijzingen en suggesties mij
meer voordeel te hebben opgeleverd dan ik aanvankelijk besefte. Des-

tijds vond ik dat je het me maar moeilijk maakte; nG weet ik dat jouw

bijdrage aan de goede afloop van grote waarde is. Een buitengewoon ge-
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willig oor vond ik telkens bij Piet van den Akker, en meer dan dat:

zijn directe reactie op mijn betogen (altijd weer pogingen om een men-

tale impasse te doorbreken) heeft meermaals de vaart in het werk terug-

gebracht.

Een dankbetuiging verliest aan oprechtheid en kracht als zij te

vaak wordt uitgesproken. Aan allen die bij de uitvoering van het onder-

zoek   betrokken zijn geweest,    heb    ik    in het voorwoord   van het onder-

zoeksverslag aandacht besteed. Beter dan ik het daar heb gedaan kan ik

mijn erkentelijkheid niet uitdrukken. Een uitzondering wil ik maken

voor degenen die bereid waren als respondent hun medewerking aan het

onderzoek te verlenen. Hun openhartigheid heeft mij vaak verrast en ik

ben hen daarvoor bijzonder dankbaar.

Onverstoorbaar en op voortreffelijke wijze heeft Marianne Mertens

de tekst van het proefschrift verwerkt en alle correcties, ook de al-

lerkleinste vormkwesties, snel en vlekkeloos aangebracht. Dat is haar

gewoonte, maar het is nooit gewoon. Ook Francine van Remunt wil ik

graag complimenteren: dankzij haar bijzondere accuratesse is uit het

woud van wijzigingen toch weer een leesbare tekst ontstaan. Dat zij uit

mijn gekriebel en gerommel wijs is geworden verdient veel respect.

Lieve Rosemary, het heeft op het laatst toch meer kruim gekost dan

ik me had voorgesteld. Jij vond de belasting die dat voor jou met zich

meebracht niet erg, ik wel. We moeten binnenkort de balans maar eens

opmaken, want ik vrees dat mijn krediet uitgeput raakt. Zullen we er

maar geen moeizame onderhandelingen van maken?

Arno van der Avort
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INLEIDING

Wat is er aan de hand met onze relaties?, luidt de titel van een bij-

drage van Brinkgreve   aan de bundel "Relaties,   over de gevolgen  van  een
nieuwe moraal". Algemeen wordt aanvaard  dat  er een heleboel  aan  de  hand
is. Het bewijsmateriaal is overstelpend: g66n aspect  van de relatievor-

ming onttrekt zich aan het proces van verandering dat sinds enkele de-

cennia als een vloedgolf over ons heen spoelt. Maar toch ... I,St is er

nu precies veranderd? De burgerlijke moraal die tot voor kort overheer-

ste wordt steeds minder aanvaard, maar is zeker niet verdwenen. Tr'adi-

tionele houdingen en gedragspatronen brokkelen af, maar niet iedereen

gaat direct op de alternatieve toer. Er is weliswaar veel onderzoek

verricht naar veranderingen in de moraal, de attitudes of de gedrags-

patronen, meestal echter heeft men zich op afzonderlijke verschijnselen

gericht en allerlei deelaspecten in relaties bestudeerd. Een uitgewerkt

afgerond beeld van wat er werkelijk is veranderd in de huiskamers, keu-

kens en slaapkamers van degenen die een intieme relatie hebben wordt

zelden aangetroffen. Deze studie wil een bijdrage leveren aan de opvul-

ling van die lacune. Er zal een antwoord worden gezocht op de volgende

vragen:

* kan er dieper inzicht worden verkregen in de verschillende wijzen

waarop mensen momenteel hun relaties inrichten;

* is het mogelijk hiervan samenhangende beelden te schetsen in de vorm

van relatie-typen (1);

* welke veranderingen in de aard en inrichting van relaties blijken

hieruit;

* en tenslotte: is het mogelijk met behulp van de verworven inzichten

dieper door te dringen tot de kern van de veranderingen in relaties

die in de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden?

Om deze doelstellingen te bereiken is een exploratief onderzoek uitge-

voerd. Daarin is gepoogd een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van

een aantal hedendaagse relaties om zodoende enkele opvallende relatie-

typen te kunnen opsporen. Allerlei aspecten die aan een intieme relatie
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onderscheiden kunnen worden zijn erin betrokken. Via de gedragspa-

tronen, verwachtingen, normen, houdingen, idealen en morele noties zijn

de karakteristieken van elke relatie vastgelegd. Aan de hand van een

kwantitatieve 60 een kwalitatieve vergelijking van deze kenmerken is

binnen de onderzoeksgroep gespeurd naar patronen die de basis vormen

voor relatie-typen.

Omdat het onderzoek een moment-opname is, kunnen uit de resultaten er-

van alldEn geen conclusies getrokken worden over veranderingen in rela-

ties. Daartoe is noodzakelijk dat een adequate vergelijkingsmaat voor-

handen is. Het burgerlijke huwelijksmodel, een direct uitvloeisel van

de burgerlijke moraal, biedt een goede basis voor vergelijkingen, daar

het voldoende is gedocumenteerd en er een uitgewerkt beeld van bestaat.

Het burgerlijke huwelijksmodel vertegenwoordigt het overheersende rela-

tie-type gedurende de eerste helft van deze eeuw. Vaak wordt veronder-

steld dat dit type vanaf het midden van de jaren zestig steeds meer on-

der druk is gekomen en geleidelijk plaats maakt voor andere relatie-ty-

pen.  Door het burgerlijke huwelijksmodel als maatstaf  te gebruiken

wordt een quasi-historiserende vergelijking uitgevoerd die legitieme

conclusies over veranderingen mogelijk maakt. In het onderzoek staat

centraal in hoeverre momenteel het burgerlijke huwelijksmodel wordt

aangetroffen en in hoeverre er daarnaast Sndere relatie-typen bestaan
of ervoor in de plaats zijn gekomen.

Het ligt voor de hand dat ook aandacht wordt besteed aan de relatie-

vorm. Volgens de burgerlijke moraal is het huwelijk het enige legitieme

organisatorische kader van een intieme relatie. De afbrokkeling van de-

ze moraal is onder meer tot uitdrukking gekomen in de opkomst van ande-

re vormen voor intieme relaties. De belangrijkste en meest voorkomende
is ongehuwd samenwonen.    In deze studie   zal   het    gaan om huwelijks-   en

(heteroseksuele) samenwoningsrelaties (2). De doelstellingen worden op

d6ze twee relatievormen toegespitst. Hieruit komt een nieuwe vraag naar

voren: hoe verhoudt zich de inrichting van een relatie tot de vorm die

de relatie heeft? Concreet wordt bedoeld in hoeverre huwelljk en on-
gehuwd samenwonen de "formele" gedaanten zijn van twee sterk verschil-

lende patronen, het huwelijk als de typische uitdrukking van het bur-
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gerlijke patroon, ongehuwd samenwonen als de uitdrukking van een nieuwe

moraal. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar mogelijke verande-

ringen in de traditionele relatievorm, het huwelijk.

Een tweede belangrijk aandachtspunt betreft het sociale milieu. Over

het algemeen wordt aangenomen dat er tussen de sociale lagen verschil-
len zijn in de mate waarin men ontvankelijk is voor nieuwe idealen,

waarden en normen. Bovendien verkeren zij materieel en sociaal-psycho-

logisch vaak niet in dezelfde positie, waardoor ook hun mogelijkheden

om relaties op een bepaalde (lees: niet traditionele) manier te struc-

tureren niet gelijk zijn. Uit onderzoek is inmiddels het belang van de-

ze factoren gebleken. Er is dan ook alle aanleiding het sociale milieu

als centraal aandachtspunt te betrekken in de doelstellingen van deze

studie.

Het uitgevoerde onderzoek is een speurtocht naar relatie-typen. Binnen

de onderzoeksgroep is daartoe in eerste instantie gekeken naar groepen

paren die een relatief groot aantal kenmerken gemeen hebben. Dit heeft

geresulteerd in de onderscheiding van drie relatie-typen. Via een "ver-

stehende" analyse van de onderzoeksgegevens (gespreksprotocollen van
open interviews) is gepoogd deze drie zo genuanceerd mogelijk te be-

schrijven. Daarbij is veel aandacht geschonken aan de samenhang tussen

afzonderlijke kenmerken. Op deze wijze ontstaat een rijk en gevarieerd

beeld van de wijze waarop in elk type de relatie wordt ingericht en

welke leidende motieven een rol spelen. Toch blijkt het via een analyse

uitsluitend vanuit de onderzoeksgegevens niet mogelijk diep genoeg door

te dringen tot de eigenlijke kern van de relatie-typen. Daarom wordt

het beeld aangevuld aan de hand van een interpretatie vanuit een theo-

retische invalshoek. Indirect blijkt hieruit mijn interesse voor twee

theoriean die processen van sociale verandering proberen te begrijpen

met behulp van een algemeen abstract conceptueel schema: de modernise-

ringstheorie en de civilisatietheorie. Het intrigeerde me al enige tijd

dat deze theoriean in feite veel overeenkomet vertonen, ook al lijken

ze op het eerste gezicht zulke verschillende processen te beschrijven.
Hoewel in deze studie niet de vergelijking van theorieUn centraal kan

staan, heeft een excursie naar overeenkomsten en verschillen uitgewezen
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dat de conceptuele kaders van beide een gezichtspunt bevatten dat zeer

bruikbaar is voor een diepere interpretatie van de relatie-typen. Dit

gezichtspunt is explicitering; door na te gaan welke rol dit proces

speelt in elk van de typen is een beter inzicht verkregen in hun karak-

ter, met name de verhouding tussen idealen, motieven en verwachtingen

enerzijds en de concrete structurering van de relatie anderzijds (3).

Deze analyse werpt bovendien een ander licht op de aard van de betrok-

kenheid van mensen bij hun relatie en de factoren die hiervoor bepalend

zijn. Hierop zijn de conclusies gebaseerd over de werkelijke aard van

de veranderingen in relaties. Tenslotte wordt explicitering in heden-

daagse relaties centraal gesteld om een aantal verwachtingen te formu-

leren over toekomstige trends in relaties.

De opzet van de studie is als volgt.

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwik-

kelingen  rond primaire  relaties gedurende de laatste vijfentwintig

jaar. Enerzijds wordt hierdoor duidelijk wat de voornaamste eigenschap-

pen zijn van het burgerlijke huwelijksmodel dat in deze studie als re-

ferentiepunt wordt gebruikt;  anderzijds ontstaat zo een theoretisch

beeld van een nieuw relatie-type, gebaseerd op het radicaal doortrekken

van de lijnen van verandering. Dit resulteert in de constructie van

twee ideaaltypen die in de verschillende fasen van het onderzoek een

heuristische functie hebben.

Hoofdstuk 2 is vooral technisch van aard. Er wordt ingegaan op de as-

pecten van de relatie die in het onderzoek worden betrokken, de onder-

zoeksmethode wordt toegelicht, de samenstelling van de onderzoeksgroep

en de benadering van respondenten worden besproken en er wordt uitge-

legd hoe de verzamelde gegevens zijn verwerkt en geanalyseerd.

In hoofdstuk 4, 5 en 6 volgt een uitgebreide beschrijving van de drie

relatie-typen die in de onderzoeksgroep zijn aangetroffen. Dit wordt

voorafgegaan door een schets van de sociale kenmerken van de groep als

geheel in hoofdstuk 3 en gevolgd door een analyse van de samenhang tus-

sen relatie-type enerzijds en relatievorm en sociaal milieu anderzijds

in hoofdstuk 7. De beschrijving van de drie typen geschiedt aan de hand

van een indeling naar zes onderwerpen: algemene beelden en basisorian-

taties, omvattendheid, gelijkberechtiging, communicatie,  seksualiteit
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en gezinsvorming.

Hoofdstuk 8 is het belangrijkste deel van deze studie. Hierin vindt een

theoretische interpretatie plaats van de relatie-typen aan de hand van

het begrip explicitering. Dit gaat duidelijk verder dan de onderzoeks-

gegevens, maar wel wordt zoveel mogelijk getracht fn de gegevens aan-

wijzingen te vinden voor de redenering. Paragraaf 8.5. verdient specia-

le aandacht: daarin wordt met behulp van de verworven inzichten gespe-

culeerd over toekomstige trends in intieme relaties, nadat een visie is

gegeven op de werkelijke aard van de ontwikkelingen in de laatste twee

decennia.
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HOOFDSTUK 1

ACHTERGRONDEN VAN DE PROBLEEMSTKILING: PRIMAIRE REIATIES IN BEWEGING

1.1. Het maatschappelijke decor

Er heeft zich in de afgelopen twintig jaar een aantal verschuivingen

voorgedaan op het gebied van de primaire relaties, in het bijzonder ten

aanzien van huwelijk en gezin. Deze zijn van groot belang voor de pro-

bleemstelling van deze studie. Onmiskenbaar wijzen ze ill de richting
van een geleidelijke afbrokkeling van de institutie huwelijk. Tot het
midden   van de jaren vijftig   is het burgerlijke huwelijkstype dominant.

Dit vormt een uitdrukking van een levensstijl die zijn oorsprong vindt

in de opkomst van de bourgeoisie in de 18e eeuw en sedertdien over alle

bevolkingslagen verspreid is geraakt, zowel de oude aristocratische mi-

lieus, als de agrarische gemeenschappen en in het begin van deze eeuw

ook de arbeidersklasse (1). Het burgerlijke relatiemodel dat aldus is

ontstaan en dat zich als de overheersende moraal in het bewustzijn van

mensen heeft vastgezet, omvat de exclusieve legitimiteit van de huwe-

lijksrelatie en de gezinsvorming, het ideaal van de eenheid van man en

vrouw, de onverbreekbaarheid van de huwelijksband door het sacrosancte

karakter ervan, de vanzelfsprekende koppelingen tussen voortplanting,

seksualiteit en huwelijk, de strikte scheiding van rollen en taken van

man en vrouw, en tenslotte de verinnerlijking van het gevoelsleven en

de verdringing van de seksuele lustbeleving. Uit de ontwikkelingen die

zich vanaf de jaren zestig hebben voorgedaan en die hierna geschetst

zullen worden, komt naar voren dat aan al deze aspecten van de burger-

lijke moraal en het burgerlijke huwelijksmodel "geknaagd" wordt. De
gebruikte gegevens uit demografisch, sociologisch en sociaal-psycholo-

gisch onderzoek terzake suggereren het beeld van de afbrokkelende do-

minantie van het burgerlijke relatie-type en de kenmerkende mentaliteit

daarvan, alsmede de opkomst van andere typen relaties met sterk afwij-

kende idealen, normen, verwachtingen en gedragspatronen.
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De dalende huwelijksfrequentie en de opkomst van andere

leefverbanden

Door de verspreiding van de burgerlijke levensstijl over alle bevol-

kingslagen aan het begin van deze eeuw wordt de huwelijkssluiting al-

gemeen gezien als een felbegeerde status, zelfs als een voorwaarde voor

een goede levenswandel. Het huwelijk behoort dan tot de belangrijkste

levensvervullingen, het is een hoog ideaal. Het is de norm geworden als

de meest wenselijke relatievorm. De trend in de huwelijksintensiteit

(eenvoudig gezegd is dit het aantal personen dat een huwelijk sluit)

representeert dit vrij nauwkeurig. Vanaf de laatste decennia van de vo-

rige eeuw tot het begin van de jaren zeventig van deze eeuw neemt het

aantal gehuwden per 1000 van de bevolking globaal steeds toe, het dui-

delijkst in tijden van sterke economische groei, als men het zich ook

kan veroorloven om te gaan trouwen (2).

De omslag die daarna plaatsvindt mag zonder meer spectaculair heten:

absoluut trouwen in 1980 weer evenveel mensen als in 1960, relatief
daalt de huwelijksintensiteit in minder dan tien jaar met 37% (3). Van-

af het midden van de jaren zeventig neemt de leeftijd bij huwelijks-

sluiting weer toe, na tientallen jaren van constante daling. Het aantal

personen dat na het overlijden van de partner of na een echtscheiding

opnieuw in het huwelijk treedt, is in de afgelopen 15 jaar evenals de

eerste huwelijkssluitingen sterk gedaald (4). Tegelijkertijd kan tussen

1960 en heden een bijzonder sterke toename worden geconstateerd van het

aantal personen dat in een ander leefverband dan het huwelijk ver-

blijft. Tussen 1947 en 1982 verviervoudigt het aantal alleenstaanden,

waarbij de sterkste toename na 1960 optreedt (5). De toename van het

aantal samenwonenden is moeilijker in exacte cijfers uit te drukken

vanwege het ontbreken van een registratie van deze leefvorm. Met behulp

van enige survey-onderzoeken (met name van het CBS) kan geschat worden
dat het aantal samenwonende man-vrouw paren tussen 1971 en 1983 min-

stens verdrievoudigd is, mogelilk zelfs vier of vijf maal groter gewor-

den is (6). Tevens bestaat het sterke vermoeden dat ook het aantal sa-

menwonende homoseksuelen in dezelfde orde van grootte is toegenomen, al

zijn de gegevens hieromtrent nog schaarser. Verder duiken er in de loop
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van de laatste twee decennia telkens nieuwe vormen van samenleven in

groepsverband op: communes, woongroepen, centraal wonen en dergelijke.

Ook deze leefvormen vertonen een duidelijk stijgende tendens (7).

Deze gegevens vormen aanwijzingen voor de stelling dat de huwelijks-

sluiting in de afgelopen twintig jaar aan aantrekkingskracht heeft in-

geboet. Voor velen is het geen vanzelfsprekend ideaal meer, noch auto-

matisch de hoogste levensvervulling. Dit wordt door gegevens uit opi-

nie-onderzoek ondersteund (8). Enerzijds kan hieruit worden afgeleid

dat een grote meerderheid van de bevolking een huwelijk nog steeds als

een wenselijke stap beschouwt; maar anderzijds neemt de wens om te gaan

trouwen wel af, met name onder jongeren. Hetzelfde geldt voor de vraag

of men zelf verwacht te trouwen. Bovendien blijkt men andere leefvormen

dan het huwelijk in de afgelopen 15 jaar m&&r te gaan waarderen. Met

name ongehuwd samenwonen en leven als alleenstaande worden door een

aanzienlijk aantal mensen aantrekkelijk gevonden (zelfs als men zelf

 
een huwelijk gesloten heeft) of goedgekeurd. Ook zijn er aanwijzingen

dat het aantal personen dat zelf denkt te gaan samenwonen de laatste

jaren nogal gestegen is, wederom vooral onder jongeren. Wel moet worden

bedacht dat men dan meestal de bedoeling heeft om gedurende een zekere

periode samen te wonen om vervolgens te gaan trouwen; of men sluit een

huwelijk niet uit na enige tijd te hebben samengewoond. Slechts weini-

gen beschouwen het samenwonen als een levenslang alternatief (9). Sa-

mengevat kan een afname worden geconstateerd van de exclusieve legiti-

miteit van het huwelijk: het heeft het monopolie als verschaffer van

menselijk levensgeluk verloren. Dit betekent een geleidelijke ontkoppe-

ling van het huwelijk en allerlei met het menselijke geluk geassocieer-

de gevoelens, behoeften en strevingen, zoals geborgenheid, veiligheid,

intimiteit,  ontplooiing,  seksualiteit,  communicatie,  voortplanting,

status. Voor het bereiken hiervan worden in toenemende mate ook andere

leefvormen geschikt en aanvaardbaar gevonden. En anderzijds wint de

opvatting veld of wordt meer openlijk erkend dat het huwelijk geen van-

zelfsprekende garantie voor geluk biedt.
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Het huwelijk en de onverbreekbaarheid

Conform de burgerlijke moraal wordt een huwelijk aangegaan als een le-

venslange verbintenis, die niet door de mens maar slechts door God ver-

broken zal worden. Men sluit een huwelijk voor goede en voor slechte

tijden. De instandhouding ervan geldt als een onvoorwaardelijke plicht

van elke gehuwde. Echtscheiding duidt op een falen van de mens tegen-

over zichzelf en tegenover de maatschappij.  Deze daad is nooit te

rechtvaardigen en men plaatst zich daarmee buiten het normale maat-

schappelijke verkeer.  Bovendien vormt het huwelijk de basis voor de

gezinsvorming en is het de veilige thuishaven voor kinderen. Voor hun

geestelijke en lichamelijke gezondheid hebben zij de aandacht en liefde

van twee ouders nodig. In de burgerlijke huwelijksmoraal dienen de ou-

ders alleen al omwille van de kinderen bij elkaar te blijven, ook al is

hun huwelijk vastgelopen.

Deze opvatting over de onverbreekbaarheid van de huwelijksband wordt

weerspiegeld door de echtscheidingsfrequentie vanaf het begin van deze

eeuw tot ongeveer 1960. Met uitzondering van de echtscheidingsgolf na

de Tweede Wereldoorlog beweegt het echtscheidingscijfer zich in Neder-

land rond 1 8 2 per 1000 bestaande huwelijken (10). Rond 1965 verandert

dit echter drastisch: binnen vijf jaar vindt een verdubbeling plaats en

in de tien daaropvolgende jaren verdrievoudigt het aantal echtscheidin-

gen nog eens. In 1982 vinden er 9 echtscheidingen per 1000 bestaande

huwelijken plaats, oftewel bijna 31.000 absoluut; de trend is nog immer

stijgend (11). Niet onbelangrijk is de tempoversnelling rond 1972, het-

geen een uitvloeisel is van de verruiming van de juridische mogelijkhe-

den tot echtscheiding door een wijziging van het Burgerlijk Wetboek in

1971. Uit deze gegevens blijkt dat het oorspronkelijke ideaal van het

huwelijk als een sacrosancte onverbrekelijke verbintenis steeds verder

van de werkelijkheid af is komen staan. Echtscheiding wordt in toene-
mende mate geaccepteerd,   ook  als er kinderen   zijn   ( 12). Reeds   in   1970

vond de helft van de ondervraagden van een opinie-onderzoek dat de mo-

gelijkheden voor echtscheiding verruimd dienden te worden, terwijl nog

slechts 11% daartegen was. In 1960, nog maar tien jaar eerder, vond 39%

een bemoeilijking op zijn plaats en was maar 8% voor een verruiming.
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Tussen 1965 en 1980 neemt het percentage mensen dat echtscheiding toe-

laatbaar vindt als er kinderen zijn, toe van 11% naar 48%. Slechts 6%

acht het in 1980 ontoelaatbaar (1965: 48%). Ook demografische tenden-

ties tonen aan dat de aanwezigheid van kinderen steeds minder een be-

letsel voor een echtscheiding vormt, gegeven de verviervoudiging van

het aantal kinderen dat jaarlijks betrokken raakt bij een echtscheiding

van de ouders in de periode 1960-1980 (dit houdt nagenoeg gelijke tred

met het aantal scheidingen in totaal, dus inclusief die waar geen kin-

deren bij betrokken zijn)(13). Hiermee hangt nog een andere stijging

samen: de toename van het aantal een-ouder gezinnen door echtscheiding.

Binnen het totale aantal een-ouder gezinnen nemen deze een steeds gro-

tere plaats in, omdat het aantal een-ouder gezinnen door verweduwing al

sedert  tientallen  jaren afneemt (14).  Het echtscheidingsgezin wordt

steeds meer de overheersende categorie binnen de een-ouder gezinnen. Er

is wel geschat dat bijna een vijfde van alle kinderen voor hun eenen-

twintigste levensjaar voor kortere of langere tijd deel zullen hebben

uitgemaakt van een een-ouder gezin;  in  toenemende mate zal dat een

echtscheidingsgezin zijn (15). Al met al lijkt de conclusie gerecht-

vaardigd dat de absolute onverbreekbaarheid van het huwelijk nog maar

door weinigen erkend wordt. Men is veel toleranter geworden tegenover

echtscheiding. De opvatting dat bij elkaar blijven omwille van de kin-

deren niet zonder meer de beste keuze is, wordt in brede kring aange-

troffen. Tegelijkertijd biedt de toegenomen welvaart ook meer mogelijk-

heden om na een scheiding een nieuw bestaan op te bouwen.

Huwelijk, voortplanting en ouderschap

Nederland kende lange tijd een der hoogste vruchtbaarheidscijfers in

West-Europa. Nog in 1965 lag het bruto geboortencijfer hier op 19.9,

hetgeen 1.5 A 2 punten hoger was dan in de ons omringende landen (16).

Dit vormt een duidelijke aanwijzing dat het ouderschap in het burger-

lijke huwelijksmodel tot de meest vanzelfsprekende normen van de hu-

welijksband behoorde. Het huwelijk diende gericht te zijn op de voort-

planting; de band werd erdoor vervolmaakt. Met name voor de vrouw be-

tekende het bovendien de definitieve verwerving van de status van vol-

wassene, de vervolmaking van het vrouw-zijn. Kinderen worden beschouwd
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als een kroon op het huwelijk en de liefdesband.

Verschillende gegevens wijzen erop dat dit ideaalbeeld in snel tempo

aan het veranderen is. De afname van het aantal geboorten tot onder het

vervangingsniveau (dit is het geboortencijfer dat nodig is voor de
handhaving van de bevolkingsomvang op langere termijn) sedert 1975, de
daling van het gewenste 6n het feitelijke kindertal per gezin en de
toename van vrijwillige kinderloosheid (in de nabije toekomst blijft

mogelijk een vijfde van alle echtparen kinderloos) vormen hiervan uit-

drukkingen (17). De wijzigingen in opvattingen blijken het duidelijkst
uit de toename van de maatschappelijke tolerantie tegenover vrijwillige

kinderloosheid: het Sociaal en Cultureel Rapport 1984 meldt dat tussen
1965 en 1983 het percentage mensen dat dit aanvaardbaar acht oploopt

van 22% naar 85%. Anderzijds vindt in 1983 nog maar 6% het besluit om

vrijwillig kinderloos te blijven onaanvaardbaar, en dat was in 1965 68%

(18). De voortplanting komt geleidelijk in een ander daglicht te staan.

Het automatisme dat een huwelijk na enige tijd gevolgd wordt door ge-

zinsvorming, brokkelt af. Het krijgen van kinderen wordt steeds meer

een optie voor gehuwden, waarbij men pro's en contra's tegen elkaar af-

weegt. Uiteraard wordt het zelf kunnen beschikken over de voortplanting

zeer gestimuleerd doordat voorbehoedmiddelen op steeds bredere schaal

verkrijgbaar zijn.

Tot de kenmerkende normen van de burgerlijke huwelijksmoraal behoort

ook de opvatting dat het ouderschap exclusief is voorbehouden aan de

huwelijksrelatie. Dat ook deze opvatting onder druk staat blijkt het
duidelijkst uit de recente stijging van het buitenechtelijke vrucht-
baarheidscijfer (19). Dit betreft vermoedelijk niet alleen bewust on-
gehuwde moeders, maar meer nog een toename van het aantal geboorten

onder ongehuwd samenwonende paren. Wel lijkt momenteel de opvatting
vrij dominant dat kinderen twee ouders nodig hebben, gegeven de vrij
sterke afkeuring die het bewust ongehuwd moederschap nog ondervindt,

alsmede het nogal ambivalente beeld van het functioneren van het een-

ouder gezin (20). Anderzijds werd al geconstateerd dat de aanwezigheid
van kinderen steeds minder als een beletsel voor echtscheiding wordt

gezien, ook al heeft dat het ontstaan van een een-ouder gezin tot ge-
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volg. In algemene zin luidt de conclusie dat de voortplanting minder

strikt wordt voorbehouden aan gehuwde partners, maar dat er wel een

duidelijke voorkeur blijft bestaan voor een twee-ouder gezin.

Huwelijk en seksualiteitsbeleving

In het burgerlijke huwelijksmodel is de uiting van seksualiteit strikt

genormeerd en restrictief van aard. Er heerst bovendien de opvatting

dat seksualiteit slechts in het huwelijksverband kan plaatsvinden en op

voortplanting gericht dient te zijn. Dit zijn elementen van de seksuele

beheersingsmoraal. Seksualiteit is een drift die de mens overvalt en

hem voortdurend dreigt mee te slepen in irrationele lustbeleving. Re-

serveloze overgave aan seksualiteit is daarom uit den boze, de mens

moet er telkens weer op verdacht zijn dat hij zijn lustgevoelens in

toom houdt. De seksuele daad mag niet tg seksueel zijn; gericht op de

voortplanting en binnen het huwelijk acceptabel, daarbuiten zondig en

een uiting van de "degeneratie" van de mens. Beleving van seksualiteit

is als het ware balanceren op de rand van de zonde; elk moment kan de

lust gaan overheersen en het gebeuren tot een "verderfelijk" iets maken

(21).

Gelijktijdig met de opkomst en verspreiding van de burgerlijke levens-

stijl over alle bevolkingslagen gaat de seksuele beheersingsmoraal het

denken en doen op dit gebied bepalen, al bleek de werkelijkheid nogal

eens anders dan de officidle leer. Niettemin was de in alle levensde-

tails doorgedrongen beheersingsmoraal dominerend tot het einde van de

Tweede Wereldoorlog. Vanaf het begin van de jaren zestig treden er ech-

ter veranderingen op die de moraal wezenlijk aantasten (22). De hechte

koppelingen tussen seksualiteit en huwelijk en tussen seksualiteit en

voortplatiting verdwijnen dan praktisch helemaal. De seksuele vrijheden

nemen toe en het lustgevoel wordt geleidelijk weer meer toegelaten in

de seksualiteitsbeleving.

De ontkoppeling van seksualiteit en huwelijk blijkt uit de veranderin-

gen in attitudes en gedrag ten aanzien   van   seks v66r, buiten en naast

het huwelijk (23).  Voor-huwelijkse seksuele ervaringen van jongeren
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worden in het algemeen aanvaardbaar of zelfs nuttig geacht. Men is
hierbij steeds minder geneigd trouwplannen of zelfs verliefdheid als

voorwaarde te stellen, al vindt men wel dat er een zekere affectieve

band zou moeten bestaan tussen sekspartners. Het aantal jongeren dat

feitelijke coItuservaring heeft  is  sterk toegenomen en de leeftijd

waarop een jongere de eerste coItuservaring heeft is gedaald. Seksuali-

teit in andere relaties dan het huwelijk wordt door de meeste mensen

aanvaard. De meeste reserve heeft men ook momenteel ten opzichte van

homoseksualiteit, al is de tolerantie tegenover homoseksuelen zeker

toegenomen. Deze vorm van seksualiteit blijkt moeilijk aanvaardbaar,

maar de meest flagrante uitingen van afwijzing en discriminatie zijn

toch uitzondering geworden (24). Verder is er meer begrip ontstaan voor

buitenechtelijke seksualiteit, al vindt nog steeds ongeveer de helft

van de ondervraagden het niet toelaatbaar. De beschikbare gegevens wij-

zen niet op een toename van de feitelijke buitenechtelijke seks, on-
danks de vermoedelijke afname van de "onderrapportage" in meer recent
onderzoek (welke afname alleen al tot een verhoging van het percentage

mensen met buitenechtelijke seksuele ervaring zou moeten leiden).

Een veel positievere houding tegenover het gebruik van voorbehoedmidde-

len en een sterke toename van het feitelijke gebruik ervan vormen aan-

wijzingen  voor de ontkoppeling van seksualiteit en voortplanting  (25).
Geboortenbeperking  is momenteel algemeen aanvaard.  Nog  slechts  een

kleine minderheid is tegen de beschikbaarheid van anti-conceptiva voor

jongeren. De periodieke onthouding - zoals bekend een van de meest on-

betrouwbare geboortenbeperkende methoden - wordt door bijna niemand

meer gepraktiseerd. Het gebruik van goede voorbehoedmiddelen is wijd-

verspreid. Tevens is de tolerantie tegenover abortus aanmerkelijk toe-

genomen, zij het dat het geen ongeclausuleerde aanvaarding betreft: een

meerderheid vindt het toelaatbaar "in bepaalde omstandigheden". Volgens

het Sociaal en Cultureel Rapport 1984 zou iets meer dan de helft van de

ondervraagden in 1983 het ermee eens zijn dat de vrouw die zulks wenst

abortus moet kunnen laten uitvoeren (26).

Tevens is er in de afgelopen twintig jaar sprake van een meer positieve

aanvaarding van de menselijke seksualiteit. Allerlei remmingen ten aan-
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zien vati seksuele gedragingen die volgens de beheersingsmoraal met een
zoiidig steinpel belast waren, verminderen (27). Zelfbevrediging wordt

veel normaler gevonden. Bekend is dat het onder jongeren meer voorkomt

en dat zij daarover minder schuldgevoelens hebben dan hun leeftijdgeno-

ten in een eerdere periode. Jongeren blijken seksualiteit in toenemende

mate als iets prettigs te ervaren. Seksuele fantasiedn worden in het

algemeen meer toegelaten en steeds minder als afstotend ervaren. Ook

het oordeel over een hoge frequentie van de geslachtsgemeenschap is

gewijzigd: bijna niemand is in 1981 nog van oordeel dat een frequentie

van bijvoorbeeld meer dan drie keer per week schadelijk zou zijn voor

de gezondheid (in 1968 was ongeveer een vijfde van de ondervraagden

deze mening toegedaan). Tenslotte is de aanvaarding van lichamelijk-

heid, naakt-zijn en erotiek in bepaalde situaties sterk toegenomen.

Het seksuele klimaat is opener en vrijer geworden. De kaders waarbinnen

seksualiteit beleefd mag worden zijn verruimd, de toegestane variatie

van gedragswijzen is groter geworden.  De seksuele beheersingsmoraal

wijkt terug, bepaalt het denken en het gedrag steeds minder, maar is

anderzijds zeker nog niet verdwenen. Velen die volgens de regels van

deze moraal zijn opgevoed kost het grote moeite zich ervan los te ma-

ken; sommigen willen of kunnen er op principidle (lees: godsdienstige)

gronden geen afstand van doen. Met name vrouwen, voor wie de beheer-

singsmoraal de meest stringente eisen inhield, voelen zich nog vaak ge-

remd en ondervinden problemen om zich seksueel vrijer te uiten. Nogal

wat mannen zien geen kans om een evenwichtige integratie van het sek-

suele en het emotionele te bereiken. Maar daarnaast is ook een nieuwe

      moraal
in opkomst: de intimiteitsmoraal. Volgens   deze   mag   niet   de   res-

trictie van seksuele gevoelens maatgevend zijn, maar is volledige aan-

wezigheid en overgave van de persoonlijkheid van de partners zonder te-

rughoudendheid gewenst bij de seksualiteitsbeleving. Binnen deze moraal

wordt seksualiteit niet afgezonderd van andere aspecten van een rela-

tie, maar er als een geIntegreerd onderdeel van gezien (28).

Huwelijk, rolpatronen en macht

Een strikte rollenscheiding wordt in het burgerlijke huwelijksmodel als
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ideaal gesteld: de taak van de man ligt in het kostwinnerschap, die van

de vrouw in de huishouding en de verzorging van de kinderen. Ook bij de

opvoeding bestaat er een duidelijke scheiding: de vaderrol richt zich

vooral op de disciplinerende aspecten, de moederrol vooral op het ver-

schaffen van warmte en genegenheid. Hoewel dit ideaal rond de eeuwwis-

seling door de verspreiding van de burgerlijke levensstijl algemeen

aanvaard werd, was op dat moment de verwezenlijking ervan lang niet

voor iedereen weggelegd. Alleen in de gegoede klasse kon men het zich

veroorloven dat de vrouw niet buitenshuis ging werken, maar zich van de

arbeidsmarkt terugtrok om zich geheel aan het gezinsleven te wijden.

Pas nadat de industrialisering op brede schaal is doorgezet - zoals be-

kend is Nederland wat dit betreft een laatbloeier - wordt het ideaal

ook voor vrouwen uit de arbeidersklasse bereikbaar. Met name onder in-
vloed van een sterke economische groei na de Tweede Wereldoorlog loopt

het aandeel van vrouwen in de totale beroepsbevolking terug tot het

niet eerder bereikte niveau van 22% in 1960 (29). Dan is ook het effect

van  de  rollenscheiding  op  de  machtsverhoudingen  in  het  gezin  het

grootst. Want hoewel er volgens de gangbare visie geli jkheid dient   te

bestaan tussen man en vrouw, is de machtsbalans in feite scheef ten

gunste van de man. Hil brengt het inkomen binnen waarvan de vrouw af-

hankelijk is. Hij bezit een hogere maatschappelijke status en hij be-

schikt over een uitgebreider patroon van sociale contacten. Bovendien

is hij meestal beter opgeleid en heeft daardoor meer kennis en vaardig-

heden.

Mede onder invloed van de opkomst van de vrouwenbeweging, die de afhan-

kelijkheid en maatschappelijke achterstelling van de vrouw aan de kaak

stelt, begint rond 1960 een proces van verandering (30). Bovendien ont-

staat er een groeiende behoefte aan verwerving van nieuwe consumptie-

artikelen, die de economische opleving heeft voortgebracht; extra in-

komsten worden hiervoor noodzakelijk. De economische hoogconjunctuur

gaat gepaard met een drastische groei van de dienstensector, waarin van

oudsher veel vraag naar vrouwen is. Verder komen er meer vrouwen voor

de arbeidsmarkt beschikbaar door het teruglopend aantal huwelijken en

de verkorting van de gezinsfasen. Onder invloed van dergelijke factoren

is het ideaal van rollenscheiding tanend. Attitude-onderzoek toont aan
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dat er een sterke trend aanwijsbaar is in de richting van het ideaal-

beeld van uitwisselbaarheid van rollen. Betaald en huishoudelijk werk

dlenen in deze opvatting gelijkelijk verdeeld te worden. De meeste men-

sen vinden dat het huishouden en de verzorging van kinderen de geza-

menlijke verantwoordelijkheid zijn van de vrouw Sn de man. Steeds min-

der mensen hebben er bezwaar tegen dat een gehuwde vrouw gaat werken

als er schoolgaande kinderen zijn; in 1983 acht een ruime meerderheid

dit niet bezwaarlijk. Ditzelfde geldt in nog sterkere mate voor de

mogelijkheid dat man en vrouw de rollen geheel wisselen. Meestal wordt

het echter wel bezwaarlijk geacht, dat kinderen naar een cr8che zouden

moeten om het buitenshuis werkzaam zijn van de vrouw mogelijk te maken.

ook zijn er momenteel nog veel mensen die een vrouw voor de opvoeding

van kleine kinderen geschikter achten dan een man; op dit punt zijn de

meningen sterk verdeeld (31).

Op het niveau van de opvattingen en houdingen doen zich grote ver-

schuivingen voor. Wanneer echter de ontwikkelingen in de feitelijke

rolverdeling tussen man en vrouw in ogenschouw worden genomen, dan

blijken de veranderingen aanzienlijk bescheidener. De arbeidspartici-

patie van (gehuwde) vrouwen is weliswaar vanaf 1960 gestaag toegenomen,

maar blijft nog steeds onder het niveau van de ons omringende landen.

Nog immer is het aantal vrouwen dat herintreedt op de arbeidsmarkt (met

name na zwangerschap) laag. Het aandeel van jonge vrouwen is veel ho-

ger, maar dat betekent meestal dat hun scholingsgraad is achterge-

bleven. De achterstand in opleidingsniveau ten opzichte van mannen is

groot en wordt slechts traag ingelopen. De ondervertegenwoordiging van

vrouwen in hogere en leidinggevende functies is nauwelijks gewijzigd.

De stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen doet zich - met name in de

laatste tien jaar - vooral voor in deeltijdfuncties. Het aantal in

deeltijd werkende mannen is wel toegenomen, maar blijft van zeer ge-

ringe omvang. Bij gelijke leeftijd, gelijke diensttijd, gelijk aantal

werkzame uren en gelijk opleidingsniveau bestaan er nog steeds belo-

ningsverschillen tussen man en vrouw, ten nadele van haar, hoewel ze

kleiner zijn geworden (32). De veranderingen inzake tijdsbesteding aan

huishoudelijk werk door mannen en vrouwen, ook gerelateerd aan een

eventuele beroepsuitoefening, vertonen dezelfde bescheiden tendenties
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(33).  Onder meer uit de Tijdsbestedingsonderzoeken komt een lichte

stijging van de door mannen aan huishoudelijk werk bestede tijd naar
voren, met name als er kinderen zijn. Absoluut gezien blijft het aan-

deel van de man in deze werkzaamheden gering. Als de vrouw werkt, dan

leidt dat niet of nauwelijks tot een extra inspanning van de man op het

huishoudelijk vlak; dit heeft tot gevolg dat de totale belasting voor

de vrouw dan zwaarder wordt. De aanwezigheid van kinderen leidt meestal

tot een inkrimping van de vrouwelijke arbeidsparticipatie, terwijl de

omvang van de arbeidsparticipatie van de man onaangetast blijft. Hier-

door vertoont de rolverdeling in deze situaties nog de meeste overeen-

komst met het klassieke patroon, ook al is de tijdsbesteding van mannen

aan huishoudelijk werk wat groter als er kinderen zijn.

Er wordt momenteel over de rollen van mannen en vrouwen veeleer in ter-

men van een gelijke verdeling en van gezamenlijke verantwoordelijkheden

dan in termen van scheiding van taken gedacht. Daar staat tegenover dat

slechts weinigen een dergelijke gelijke verdeling ook in praktijk weten
te brengen. De feitelijke patronen vertonen slechts een geringe neiging

tot verandering. In verband met een verbetering van het machtsevenwicht

in  relaties  is het natuurlijk belangrijk dat steeds meer (gehuwde)

vrouwen betaald werk verrichten en daardoor sociaal en economisch meer

onafhankelijkheid verwerven, maar de verhoging van de arbeidsparticipa-

tie van vrouwen gaat slechts in beperkte mate gepaard met een herzie-

ning van de totale rolverdeling binnen een relatie. Dit resulteert vaak

in een dubbele belasting voor de vrouw. Voor haar blijven er meer be-

perkingen om zich maatschappelijk volledig te ontplooien. Praktische

belemmeringen, de concessies die mannen moeten doen voor de realisering

van het ideaal van rolegaliteit, en maatschappelijke barri&res lijken

de opheffing van ongelijkheid in de posities van de seksen vooralsnog
in de weg te staan.

1.2. De constructie van enkele ideaaltypen rond twee-relaties

Het is mogelijk om met behulp van dit overzicht van de veranderingen
rond primaire relaties een tweetal ideaaltypen te construeren over de
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wijze waarop twee-relaties kunnen worden ingericht. Allereerst is dat

het burgerlilke type. De basis hiervan wordt ontleend aan kennis van

het karakteristieke huwelijksmodel dat tot het einde van de jaren vijf-

rig van deze eeuw overheerste. Hieraan is in het voorgaande regelmatig

gerefereerd.  In de tweede plaats gaat het om het moderne type, dat

wordt ontwikkeld op basis van de veranderingen die in de afgelopen 20
jaar in de sfeer van primaire relaties hebben plaatsgevonden (34). De

termen burgerlijk en modern staan hier uiteraard voor neutrale sociolo-

gische categorie2n en zijn niet als evaluaties bedoeld. De aanduiding

"burgerlijk" geeft de levensstijl weer van de maatschappelijke midden-

klasse van de 19e eeuw, die wijd verspreid raakte en gedurende de eer-

ste helft van deze eeuw domineerde; de aanduiding "modern" verwijst

naar maatschappelijke veranderingen na de Tweede Wereldoorlog, die in

de sociologie gewoonlijk aangeduid worden met het begrip modernisering

(35). De ideaaltypen hebben voor het onderzoek een heuristische func-

tie. Ze zijn nuttig voor het selecteren van de onderzoeksvragen en bij

het verwerken van de onderzoeksgegevens ook voor het bepalen van een

categorieunstelsel voor elke variabele. Verder bieden ze een vergelij-

kingsmant  voor  de  interpretatie  van de onderzoeksgegevens  (36).  Via  de
ide.,altype,1 bestaat een speculatief beeld van de concrete werkelijk-
heid, dat behulpzaam is bij het streven dieper inzicht te krijgen in de

feitelijke kenmerken van hedendaagse twee-relaties.

Het "burgerlijke" ideaaltype

In paragraaf 1.1. is herhaaldelijk verwezen naar de burgerlijke huwe-

lijksmoraal. De kenmerken daarvan vormen de kern van het burgerlijke

ideaaltype, zodat deze uiteenzetting kort kan zijn. Enige herhaling is

niettemin onvermijdelijk. In het algemeen wordt het burgerlijke ideaal-

type van de twee-relatie gekarakteriseerd door een romantische inslag

en een sterke institutionalisering. De paarvorming dient op basis van

verliefdheid en liefde te geschieden. De relatie geldt als de hoogste

levensvervulling en verschaft bij uitstek geborgenheid.  Een partner

voor het leven, met wie men lief en leed deelt, vormt een belangrijk

ideaalbeeld. De structuur van de relatie ligt in veel opzichten vast;

er is een vastomlijnde moraal die concreet bepaalt wat wel en niet is
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toegestaan. De karakteristieke waarden en normen en legitieme gedrags-

patronen van dit type zijn geInternaliseerd en ziln onbetwijfelde ele-

menten van de denk- en leefwereld van de partners.

De relatie is idealiter een wij-gemeenschap, de versmelting van twee

mensen tot een paar. De individuele identiteit wordt ontleend aan de

relatie als wij-gemeenschap. Er wordt veel waarde gehecht aan harmo-

nieuze  aanpassing  aan  elkaar.  Het  verantwoordelijkheidsgevoel  komt

vooral tot uitdrukking in een sterk plichtsbesef en het voldoen aan

genormeerde verwachtingen en gedragspatronen. De onderlinge band dient

alomvattend te zijn; er wordt een niet aflatende inzet verwacht, met

name voor het instandhouden van de relatie. (Echt)scheiding is uit den

boze, want dit markeert het falen van de partners en het verzaken van

de plicht die men heeft door het aangaan van de relatie. De plicht tot

instandhouding van de relatie gaat v66r de individuele wensen en be-

hoeften. In dit type relatie wordt zeer sterk gehecht aan gezamenlijke

privacy; de relatie wordt sterk afgeschermd van de buitenwereld. Con-

tacten met familie en vrienden worden als paar onderhouden. Vrienden

van de partners afzonderlijk worden als een potentiale bedreiging er-

varen. Het idee van interne eenheid blijkt ook uit het principe van
"samen   doen en samen delen". De relatie  moet  aan alle belangrijke  men-
selijke behoeften tegemoet komen. Vakantie en vrije tijd dienen zoveel

mogelijk gezamenlijk te worden doorgebracht. Er moet een financieel-

economische gemeenschap bestaan. Er heerst een sterke verstrengeling

bij alle aspecten van de relatie. Afzonderlijke vermelding verdient de

seksuele exclusiviteit: het is absoluut ongeoorloofd om met een ander

dan de eigen partner een seksuele relatie te onderhouden. Dit wordt

moreel als verwerpelijk beschouwd. Ten aanzien van de onderlinge sek-

suele relatie bestaat de neiging tot idealisering van het belang ervan,

terwijl tegelijkertijd de uiting van seksualiteit strikt genormeerd is

en beladen met schaamte- en schuldgevoelens. In de praktijk wordt de

functionaliteit benadrukt: de voortplanting. Communicatie over de eigen

seksuele relatie vindt nauwelijks plaats: het is iets, waarover je

eigenlijk niet kunt praten. Deugdzaamheid en soberheid zijn het parool.

Van de onderlinge communicatie wordt verlangd dat deze zo harmonieus

mogelijk verloopt; het hoeft niet diepzinnig of frequent te zijn, want
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veel zaken zijn vanzelfsprekend en liggen vast. De communicatie in het

kader van het dagelijkse gebeuren in de relatie overheerst.

Er wordt een strikte rollenscheiding gehanteerd. Hierbij is de man ver-

antwoordelijk voor de verwerving van het inkomen, de vrouw voor de

huishouding en de verzorging van de kinderen. Met name vanwege deze
rolverdeling komt er in de praktijk weinig terecht van het geldende

ideaal van democratische verhoudingen: de status en het gezag van de

man zijn feitelijk groter. Door de vanzelfsprekende aanvaarding van

rolcomplementariteit wordt deze feitelijke ongelijkheid niet als een
aantasting gezien van gelijkwaardigheid. De opvoeding van de kinderen

is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar ook hier zijn de rollen

van man en vrouw gescheiden: disciplinering is vooral de taak van de

man, verschaffing van affectie en geborgenheid de taak van de vrouw.

Deze complementariteit geldt ook voor de onderlinge relatie van man en

vrouw: de man dient de meer verstandelijke, krachtige partij te zijn,

de vrouw de meer gevoelsmatige. Tenslotte dienen partners zoveel moge-

lijk gezamenlijk de beslissingen te nemen; doch bij beslissingen met

v6rstrekkende gevolgen, zoals de koop van een huis of dure aankopen,

wordt het normaal geacht dat de man het laatste woord heeft. Over ge-

zinsvorming behoeft echter helemaal geen expliciet besluit genomen te

worden. Het wordt immers vanzelfsprekend geacht dat er kinderen komen,

want zij vormen een bekroning van de onderlinge band, een ultieme be-

vestiging van de relatie.

Het "moderne" ideaaltype

In het algemeen wordt dit type twee-relatie gekarakteriseerd door een

hoge mate van zelfstandigheid van de partners tegenover elkaar, emotio-

neel maar vooral financieel-economisch; door een grote nadruk op "psy-

chologische" aspecten van hun relatie; en door institutionalisering van
de relatie op een sterk algemeen niveau (de vorming van een "contract",

waarbinnen veel gedragsruimte open blijft). De individualiteit van bei-

de partners, dat wil zeggen: hun persoonlijke behoeften, wensen, stre-

vingen en capaciteiten nemen in dit type relatie een belangrijke plaats

in. De relatie wordt zodanig gestructureerd dat beider individualiteit
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zoveel mogelijk tot zijn recht kan komen. Dit betekent dat men paarvor-

ming en twee-eenheid onbelangrijk acht, terwijl anderzijds een grote

openheid naar buiten bestaat. Men zoekt de vervulling van allerlei per-

soonlijke behoeften en idealen niet slechts bij die ene levenspartner,
want hiertoe staan het individu ook andere sociale en maatschappelijke
contacten open, al dan niet in de intieme sfeer. Veel nadruk wordt ge-
legd op de "psychologische" kant van de relatie, zoals de onderkenning
van ieders persoonlijke eigenheid, de wijzen waarop men op elkaar rea-

geert, de beheerste uitdrukking van gevoelens en emoties, zelfontplooi-

ing, de wijze waarop de persoonlijkheden bij elkaar passen. Daarentegen

zijn er weinig concrete gedragsvoorschriften. Er is geen sprake van

vanzelfsprekende en vastomlijnde waarden, normen en gedragspatronen. De

relatiestructuur wordt grotendeels door de partners zelf bepaald binnen

de grenzen van enkele algemene normen, met name de eis tot overleg en

onderhandeling alsmede vermijding van machtsverschil en agressief ge-

drag.

De persoonlijke identiteit van de partners is in dit type relatie

slechts gedeeltelijk bepaald door de relatie zelf;  enerzijds omdat

handhaving van de eigen persoonlijkheid als een ideaal wordt beschouwd,

anderzijds omdat de relatie naast een groot aantal andere sociale en

maatschappelijke relaties bestaat, hoe belangrijk de twee-relatie op

ziclizelf ook kan zijn. De afstemming van de partners op elkaar is in
dit type relatie geproblematiseerd:  zij zoeken voortdurend naar een

evenwicht tussen individualiteit en solidariteit. Dit geldt zeker ook

voor de wens om zoveel mogelijk zelfstandig ten opzichte van elkaar te

blijven. Men wil emotioneel niet geheel opgaan in de relatie, doch

zelfstandig functionerende mensen blijven; economische zelfstandigheid

scoort hier hoog. Veel afzonderlijke vrienden hebben, eigen interessen

en hobby's uitoefenen en apart op vakantie gaan vormen eveneens uit-

drukkingen van de zelfstandigheidswens. Ditzelfde blijkt uit de maxi-

malisatie van de afzonderlijke beslissingsruimte.

Het verantwoordelijkheidsgevoel en de inzet voor de relatie zijn dui-

delijk gelimiteerd, en wel tweeledig. Ten eerste omvat dit alleen die

aspecten die tot de relatie behoren, ten tweede wordt het voortbestaan
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gekoppeld aan de bevrediging voor de partners. Heeft men elkaar onvol-

doende te bieden op het interpersoonlijke vlak, dan is een (echt)schei-

ding de logische oplossing en een volkomen legitieme uitweg. Wat mensen

als de juiste grond zien voor een scheiding en op welk moment een

scheiding mag worden overwogen is aan de partners zelf voorbehouden en

kan niet maatschappelijk genormeerd worden. De instandhouding van de

relatie op zichzelf is niet nastrevenswaardig: het idee van het aangaan

van de relatie als een levenslange verbintenis heeft iets benauwends.

Duurzaamheid van de relatie is afhankelijk van de mate waarin deze aan

persoonlijke verwachtingen voldoet en individuele behoeften kan vervul-

len. Het wordt onmogelijk geacht zich bij het aangaan van de relatie op

het voortbestaan ervan vast te leggen, omdat onbekend is of de relatie

zal blijven voldoen aan de verwachtingen.

Openheid van de relatie is een centraal kenmerk van dit type. De part-

ners staan in een open verbinding met vele andere sociale relaties, die

ook intiem van aard kunnen zijn. Er bestaat een vloeiende overgang.

Contacten buiten de twee-relatie zijn voor beide partners afzonderlijk

van essentieel belang voor hun identiteitsvorming. De twee-relatie kan

niet alle menselijke behoeften aan contact bevredigen: sommige zullen

in de twee-relatie aan bod komen, hetgeen belangrijk genoeg is om de

relatie te behouden, andere komen verspreid over andere relaties aan

hun trekken. Sociale (intieme) contacten buiten de twee-relatie vormen

tevens een belangrijke inspiratie voor deze relatie. De openheid strekt

zich  ook  uit  naar  het seksualiteitsaspect: seksueel contact met anderen

dan de vaste partner is geoorloofd. Er worden op dit punt geen morele

wetten gesteld, volgens welke dit verwerpelijk zou zijn. Seksueel con-
tact buiten de vaste relatie wordt als een normale mogelijkheid be-

schouwd  in de sociale relaties van beide partners. De seksualiteit

wordt niet exclusief verbonden beschouwd met de twee-relatie: men kAn

kiezen voor seksueel contact met anderen, maar 66k voor seksuele trouw.

Communicatie is in het moderne type de spil waarom het draait. Er zijn

weinig vanzelfsprekende  regelingen en concrete gedragsvoorschriften,

zodat een intensieve en veelomvattende communicatie tussen de partners

noodzakelijk is. Er dient veel overlegd te worden, er moeten voordurend
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nieuwe afspraken worden gemaakt. Telkens opnieuw wordt er onderhandeld

over allerlei aspecten van de relatie om de regelingen te treffen die

men wenselijk acht. Elkaars behoeften en strevingen moeten worden afge-

tast, de uitwisseling van ervaringen en gevoelens is van groot belang.

Een open, natuurlijke en spontane communicatie wordt nagestreefd. Rand-

voorwaarden zijn vertrouwen in elkaar en respect voor de meningen, ge-

voelens en wensen van de ander. Tegelijkertijd worden assertiviteit &n

consideratie verwacht; de eisen van de onderlinge communicatie zijn

groot. Dit wordt des te duidelijker als men beseft dat de wens tot be-

houd van persoonlijke zelfstandigheid gemakkelijk op gespannen voet

staat met de verwachtingen die men van de relatie heeft. Meer concreet

blijkt dit uit de besluitvormingspatronen. In het moderne type vormt de

eigen afzonderlijke beslissingsruimte van de partners een belangrijke
waarde. Waar mogelijk dienen partners hun eigen beslissingen, onafhan-
kelijk van de ander, te kunnen nemen. Tegelijkertijd beynvloeden der-

gelijke beslissingen de relatie en dus ook de ander. Daarom vindt een

voortdurend proces van afbakening plaats van de afzonderlijke en de
gezamenlijke beslissingsruimte, waarbij het streven is de eerstgenoemde

zo groot mogelijk te laten zijn. Conflicten worden bij dit alles niet

vermeden; hierdoor wordt ieders positie verduidelijkt en dit kan tot

een verdieping van de relatie leiden. Er bestaat geen vooropgesteld

streven naar harmonie. Het ideaal is de 'opbouwende ruzie'.

Uiting van  seksualiteit is een vanzelfsprekend positieve waarde en

vindt plaats zonder schuld- of schaamtcgevoelens. Lustbeleving wordt

als positief en normaal aanvaard. Seksueel gedrag als de bevrediging

van elkaars lichamelijke behoeften wordt geaccepteerd nddst het motief
van de uitdrukking van genegenheid voor en intimiteit ten opzichte van
de ander. Deze ruime seksualiteitsopvatting betekent ook dat men geen
koppeling legt tussen de intensiteit van een relatie en geoorloofd

seksueel gedrag: ook incidentele seksuele contacten kunnen waardevol

zijn. Er wordt geen intimiteit of emotionele betrokkenheid ten opzichte

van een partner ge8ist die aanwezig zou moeten zijn, voordat seksueel

contact waarde heeft of geoorloofd is. Seksualiteit is evenmin gekop-

peld aan de voortplanting, zoals ook omgekeerd voortplanting niet als

voorwaarde geldt voor een goede en volledige twee-relatie. Er vindt een
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afweging plaats van voor- en nadelen van het kinderen krijgen. Op grond

daarvan wordt een bewuste keuze gemaakt. Bij de afweging spelen vooral

"psychologische" motieven (gerelateerd aan de eigen persoonlijkheid van

de partners of de structuur van de relatie) een belangrijke rol.

Gelijkberechtiging van man en vrouw vormt in het moderne type een bui-

tengewoon  belangrijk  uitgangspunt.  Asymmetrische  machtsverhoudingen

worden niet getolereerd: de relatie moet dusdanig zijn gestructureerd,

dat beide partners als gelijkwaardige zelfstandige individuen kunnen

functioneren. De openheid van de relatie, die gepaard gaat met uitge-

breide sociale en maatschappelijke contacten van beide partners afzon-

derlijk, bevordert een spreiding van hun afhankelijkheidsrelaties en

daarmee ook hun feitelijke gelijkberechtiging. Belangrijke elementen

van  gelijkberechtiging vormen derhalve de geestelijke en economische

zelfstandigheid van beide partners. Ten aanzien van de taakverdeling

wordt rolflexibiliteit nagestreefd, waarbij uitwisselbaarheid en even-

wichtigheid van belang zijn. De verdeling van taken is nogal fluctue-

rend: als verdelingscriterium wordt niet het geslachtsonderscheid ge-

hanteerd, maar individuele voorkeuren en capaciteiten, binnen het kader

van machtsevenwicht. In elk geval verwerven beide partners een eigen

inkomen en delen zij huishoudelijke taken en de opvang van de kinderen.

Beide ouders nemen ieder alle aspecten van de opvoeding ter hand; er

vindt geen geslachtsafhankelijke accentuering plaats. Complementariteit

via persoonlijke eigenschappen is in het moderne type zeker mogelijk,

maar heeft niets te maken met (geslachtsgebonden) rolgedrag.
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HOOFDSTUK 2

OPERATIONALISERING Eli CONCRETE OPZET VAN HET ONDERZOEK

2.1. De in het onderzoek betrokken aspecten van de twee-relatie

Allereerst is het goed om een operationele definitie te geven van het

begrip twee-relatie. Hieronder wordt in deze studie een langer durende
verbintenis tussen een man en een vrouw verstaan, gekenmerkt door een

zekere graad van intimiteit, een gemeenschappelijke huishouding en een
gezamenlijke verblijfplaats (1). Aan een dergelijke twee-relatie is een

aantal aspecten of hoofddimensies te onderkennen: deze vormen in het

onderzoek de objecten waarover informatie verzameld moet worden. In de

beschrijving van beide ideaaltypen zijn deze aspecten impliciet reeds

ondersclieiden. Hier volgt ee,1 opsomming en een korte omschrijving van
elk aspect.

* Oordeel over maatschappelijke ontwikkelingen rond relaties

Dit betreft de perceptie van veranderingen in de maatschappelijke nor-

mering rond relaties en het oordeel daarover. Welke waarden en normen

rond relaties acht men aanwezig, welke veranderingen ziet men daarin en

hoe worden die gewaardeerd?

* Algemeen karakter van de relatie

Dit omvat een algemene aanduiding van de belangrijkste idealen, waar-

den, verwachtingen en gedragspatronen van de betreffende twee-relatie.

Di t   word t samengevat    in de toekenning van enkele hoofdkenmerken   aan    de

relatie. Hierdoor worden de basisoridntaties duidelijk.

* Wederzijdse (on)afhankelijkheid

De gewenste en feitelijke zelfstandigheid van beide partners in de re-
latie, zowel emotioneel als financieel-economisch. Aan de orde is de

mate   waarin het "samen doen/samen delen" principe wordt onderschreven,

hetgeen vervolgens kan blijken uit de feitelijke vrijetijdsbesteding,
de regelingen rond de beschikbare financidn, de gewenste en feitelijke
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besluitvorming.

* Betrokkenheid, inzet en duurzaamheid

Hier gaat het om de intensiteit van de twee-relatie: de gewenste sterk-

te van de verbintenis die men is aangegaan, de noodzakelijk geachte in-

zet voor het behoud van de relatie, alsmede de wenselijkheid van een

duurzame relatie en de visie op de aanvaardbaarheid van (echt)schei-

ding.

* Openheid en exclusiviteit

Dit betreft de afscherming van de relatie van de buitenwereld (de pri-

vacy-gedachte) dan wel de mate waarin beide partners afzonderlijk per-

soonlijke, sociale en maatschappelijke contacten onderhouden die voor

ieder individueel van groot belang zijn. Hier wordt dit toegespitst op

het vrienden- en kennissenpatroon van de afzonderlijke partners. Uiter-

aard ligt er een duidelijke relatie met aspecten van de dimensie weder-

zijdse (on)afhankelijkheid (het "samen doen/samen delen" principe).  Een
bijzonder onderdeel van de openheid van de relatie betreft de seksuele

exclusiviteit, dat wil zeggen de tolerantie/acceptatie van seksueel

contact buiten de vaste partner.

* Gelijkberechtiging en rolverdeling

Meer dan bij welke dimensie ook speelt ideologie hier een belangrijke

rol. Aan de orde is de mate waarin en de wijze waarop men het principe

van gelijke rechten voor man en vrouw onderschrijft. Teneinde ideologie
te scheiden van de werkelijke verhoudingen in de relatie wordt informa-

tie ingewonnen over de mate waarin men maatschappelijke ongelijkheid
aanwezig acht, de houding die men tegenover de emancipatiebeweging in-

neemt en de aanwezigheid van eenzijdige financiale beschikkingsbevoegd-
heden en besluitvormingspatronen. Daarnaast blijkt gelijkberechtiging

ook uit rolverdelingsaspecten, met name de visie op de ideale taakver-

deling en meer nog de feitelijke verdeling van taken. De informatie
moet leiden tot een beeld van de machtsstructuur in de relatie.

* Communicatie

Vooral zijn de omvang en intensiteit van de communicatiepatronen tussen
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de partners van belang: de wenselijk geachte openheid, de voorwaarden

voor een goede communicatie, de betekenis van communicatie voor de re-

lacie, de mate waarin ook over meer persoonlijke aangelegenheden wordt
gecomniuniceerd (hier: verbaal).

* Besluitvorming en conflictoplossing

Het gaat bij de besluitvorming vooral om mogelijke eenzijdigheden ener-

zijds en het reserveren van een afzonderlijke beslissingsruimte voor

beide partners anderzijds. Dit heeft een directe relatie met gelijkbe-

rechtiging, respectievelijk wederzijdse (on)afhankelijkheid. Los daar-

van is het belangrijk te achterhalen in welke mate de besluitvorming

impliciet blijft, dat wil zeggen: als gevolg van de vanzelfsprekendheid

van de zaken waar het om gaat wordt niet een bewust besluit genomen,

maar vrij automatisch een bepaalde weg gevolgd. Direct in het verlengde

van besluitvormingspatronen ligt de wijze waarop conflicten worden ge-

hanteerd. Centraal staat de feitelijke conflicthantering in de zin van

de gebruikte strategieUn: ontwijking, eenzijdige stappen, uitbarsting

of ontlading, rationele hantering middels overleg en overtuiging. Aan

de   hand   van de gegevens   over de communicatie, de besluitvorming   en   de

conflicthantering kan een beeld worden gevormd van de mate waarin over-

leg en onderhandeling in de relatie een rol spelen.

* Seksualiteitsbeleving

Enkele aspecten van de seksualiteitsbeleving worden afgetast om te

achterhalen of de seksuele beheersingsmoraal wordt aangehangen, dan wel

of men een open houding tegenover seksualiteit heeft.

* Gezinsvorming en opvoeding

Enerzijds gaat het om het al dan niet vanzelfsprekend zijn van de ge-
zinsvorming en om motieven om wel of geen kinderen te willen. Ander-

zijds komen ook de opvoedingswaarden aan bod: wat vindt men belangrijk

om op de (eventuele) eigen kinderen over te brengen?

Aan de hand van informatie over deze tien aspecten of dimensies van een

twee-relatie wordt  een beeld gevormd van de belangrijkste waarden,

idealen, normen, verwachtingen dn van een aantal gedragspatronen van de
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partners (2). In sommige opzichten zal de confrontatie van waarden,

idealen, normen en verwachtingen met concrete gedragswijzen leren dat
ideologische elementen in twee-relaties niet ontbreken. De in de opge-
somde tien dimensies aanwezige theoretische eigenschappen zijn omgezet

in operationele vraagstellingen. Voor de toespitsing van de vraagstel-

ling op relevante variaties in de antwoorden is voortdurend gebruik ge-

maakt van inzichten uit de twee geconstrueerde ideaaltypen.

2.2. Onderzoeksmethode, onderzoeksopzet en samenstelling van de

.nderzoeksgroep

In de inleiding is reeds gesteld dat het uitgevoerde onderzoek een

exploratief  karakter  heeft.  Daarbij  wordt  g66n  representativiteit

nagestreefd. Sociologisch onderzoek naar de veranderingen in intieme

relaties is weliswaar niet nieuw, maar pogingen om een samenhangend

beeld te verwerven van dergelijke verbanden zijn pas onlangs op beperk-

te schaal ondernomen. Het doel om te komen tot de constructie van empi-

risch gefundeerde typen vanuit een sociologisch veranderingsperspectief

is  zelfs geheel  nieuw (3).  Onderzoeksresultaten waarop kan worden

voortgebouwd zijn nauwelijks voorhanden. Aan de beschikbare literatuur

kunnen theoretische verwachtingen en concepties worden ontleend (de

twee ideaaltypen), maar geen scherp gestelde toetsbare hypothesen. Het

doel van deze studie is uitdrukkelijk theorievorming, niet de toetsing
van theorie. Om dit doel te bereiken moet een genuanceerd en gevarieerd

beeld ontstaan van de onderzochte twee-relaties. De meest geligende

methode van dataverzameling is in dit verband het diepte-interview,

omdat de respondent dan ruime mogelijkheden heeft alle aspecten aan bod

te laten komen die hem/haar bewegen en omdat de interviewer anderzijds

naar believen bepaalde aspecten verder kan proberen te verdiepen via

doorvragen (4). In het onderzoek is een variant op deze dataverzame-

lingsmethode gehanteerd, het open interview. Niet alleen is dit onder-

zoekstechnisch eenvoudiger  uitvoerbaar,  maar vooral  is  de  sterkere

structurering in verband met de doelstelling van het onderzoek erg be-
langrijk. Hoewel ook in dit type interview gebruik wordt gemaakt van
een open vraagetelling, zijn de onderwerpen en de deelaspecten dulde-
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lijk onderscheiden en in een bepaalde volgorde gerangschikt (waarvan
zonodig wel tijdens het gesprek kan worden afgeweken). Alleen zo is een

systematische verwerking van het verzamelde "kwalitatieve" materiaal

mogelijk, hetgeen onmisbaar is voor de opsporing van relatie-typen (5).

Hel opeli iliterview bet;tant evellals het diepte-interview uit een inten-

sief en veelal langdurig gesprek met de respondent, waarin deze zich in

een sfeer van vertrouwen en begrip vrijelijk uit. De duur van dergelij-

ke gesprekken en de omvang van het aldus verkregen ruwe analysemate-

riaal stellen duidelijk beperkingen aan het aantal te interviewen per-

sonen. Vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor de generaliseerbaarheid

van de onderzoeksresultaten, omdat een kleine onderzoeksgroep gewoon-

lijk niet representatief geacht kan worden voor de populatie als ge-

heel. In eerste instantie hebben de onderzoeksresultaten daarom uit-

sluitend betrekking op de onderzoeksgroep en zijn ze hoogstens indica-

tiet voor de populatie.  Een en ander hangt uiteraard samen met het

exploratleve karakter v,111 het onderzoek.

Bij de afbakening van de onderzoeksgroep is wel een zo groot mogelijke

variatie nagestreefd. Dit betekent, dat niet m66r inperkingen dienden

te worden aangebracht dan vanuit theoretisch oogpunt wenselijk of van-

wege praktische problemen noodzakelijk was. Theoretische overwegingen

speelden een rol bij de vaststelling van een bovengrens aan de leeftijd

van de respondenten en van een ondergrens aan de duur van de relatie.

Om binnen de onderzoeksgroep de effecten van de veranderingsprocessen

vanaf de jaren zestig te maximaliseren mochten de respondenten niet

ouder dan ongeveer 35 jaar zijn. Zij zijn geheel "ingebed" in de veran-

deringen, hebben   deze   in de "vormingsperiode"   van hun leven van nabij

meegemaakt, zodat bij hen nieuwe relatie-typen het gemakkelijkst worden

aangetroffen. Hun "culturele wortels" li6gen direct en met de minste
"ruis" van de voorafgaande (burgerlijke) periode in de bedoelde ontwik-

kelingen (zie hoofdstuk 1). De vaststelling van een ondergrens aan de

duur van de relatie op minimaal 2 jaar vloeide voort uit de overweging,

dat er een zekere tijd verloopt voordat de relatie structuur heeft ver-

kregen. Het heeft pas zin om te vragen naar opvattingen, idealen, ver-

wachtingen en gedragswijzen binnen de relatie als de basisstructuur er-
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van min of meer is uitgekristalliseerd. Verder was reeds bij de aanvang

van het onderzoek besloten uitsluitend heteroseksuele paren te selecte-

ren vanwege de eigensoortige problematiek van homoseksuele relatievor-

ming, die in dit onderzoek niet voldoende tot zijn recht zou kunnen ko-
men. Praktische overwegingen lagen ten grondslag aan de beperking van

de onderzoekspopulatie tot respondenten, woonachtig in de gemeente Til-

burg;  soortgelijke overwegingen leidden tot de vaststelling van een

leeftijdsondergrens van 18 jaar.

Besloten werd dat de onderzoeksgroep uiteindelijk zou moeten bestaan

uit ongeveer 25 gehuwde en ongeveer 25 samenwonende paren, waarbij er-

naar gestreefd werd binnen elke subgroep een evenwichtige verdeling

naar sociaal milieu te verkrijgen. Mede op grond van reeds uitgevoerd

onderzoek bestond het vermoeden dat deze factor ook hier een rol van

betekenis zou spelen. Een vergelijking van groepen naar sociaal milieu

diende daarom mogelijk te zijn. Omdat de perceptie van man en vrouw

over de relatie niet overeenstemmend behoeft te zijn, leek het juist

met beide partners afzonderlijk een gesprek te voeren. Alleen dan komen

de  door beiden afzonderlijk gedefinieerde realiteiten goed tot hun
recht. Bovendien   kan via vergelijking  van de antwoorden van beiden  een

vollediger beeld worden verkregen van hun relatie. Een nadeel is uiter-

aard dat een goede manier moet worden gevonden om de antwoorden van

beiden  te combineren naar een hoger aggregatieniveau, namelijk het

paar. En het aantal te voeren gesprekken werd door dit besluit verdub-

beld.

Voor de selectie van de onderzoeksgroep werden twee steekproeven van

vrij grote omvang (300 respectievelijk 800 adressen) getrokken uit het

geautomatiseerde bevolkingsregister van de gemeente Tilburg. De ene

steekproef bestond uit adressen van gehuwde hoofdbewoners tussen 18 en

35 jaar, in het huwelijk getreden v66r 1 januari 1981. De andere steek-

proef bestond uit adressen, waar minimaal tw66 personen woonachtig wa-

ren; g66n der bewoners mocht ouder zijn dan 35 jaar. Deze tweede steek-

proef was vanzelfsprekend bedoeld voor de selectie van samenwonenden,

maar omdat deze niet als zodanig geregistreerd staan in het bevolkings-

register (en overigens nergens elders), moest een indirecte weg worden
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gekozen.   Het   b] eek te kostbaar   om de eigenlijke groep samenwonende   pa-

ren al direct dicht te benaderen door een groot aantal aanvullende cri-

teria aan de te selecteren personen te stellen; daarom is ervoor geke-

zen slechts te selecteren op de genoemde twee criteria en andere rele-

vante kenmerken op de adressenlijst te plaatsen, zodat handmatig een

verdere selectie kon worden gemaakt. Van alle bewoners woonachtig op

een bepaald adres was het geslacht, de vestigingsdatum, de burgerlijke

staat en de leeftijd bekend. Aldus zijn alle 800 adressen intensief

bestudeerd. Verwijderd zijn die waarvan met zekerheid kon worden vast-

gesteld, dat het g&gn samenwonende paren betrof (6) . Ook van de overge-

bleven steekproef van ongeveer 300 adressen bestond geen zekerheid dat

het uitsluitend om samenwonenden ging. De gevolgde "zeefprocedure"
leidde er wel toe dat in de steekproef uitsluitend adressen voorkwamen,

waar precies twee personen in de leeftijd van 18 en 35 jaar woonden,

met eventueel kinderen; de twee bedoelde personen hadden niet dezelfde

achternaam en waren van verschillend geslacht. Deze steekproef is als

uitgangspunt genomen voor de benadering van respondenten, waarbij reke-

ning werd gehouden met het feit dat zij niet noodzakelijkerwijs tot de

onderzoekspopulatie behoorden. Al met al is de methode waarlangs samen-

wonenden zijn opgespoord nogal ingewikkeld geworden, maar daar staat

tegenover dat dit de enige methode lijkt om selectiviteit althans in

het begin van de wervingsprocedure zoveel mogelijk te vermijden.

2.3. Benadering van respondenten en de non-response

Begin   juni   1983   werd een aanvang gemaakt   met de benadering van respon-

denten. In vier h vijf "aanschrijfrondes" werd aan een telkens wille-

keurig geselecteerde groep (de "grabbelton"-methode) gehuwde en moge-

lijk samenwonende paren een introductiebrief verzonden, waarin doel,

betekenis en werkwijze van het onderzoek uiteengezet werden. Aan de

mogelijk samenwonenden werd een andere brief gestuurd dan aan de ge-
huwden in verband met de hiervoor beschreven steekproef-problematiek

(7).   Aan de introductiebrief   was een antwoordstrook gehecht, waarmee

men al direct te kennen kon geven dat men liever niet aan het onderzoek

mee wilde doen. Hiervan is vaak gebruik gemaakt (bijna 40% van de tota-
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le non-response). Ongeveer  een  week na verzending  van de introductie-

brief ging het interview-team op pad om die respondenten te benaderen

die niet schriftelijk hadden gereageerd. Voorzover zij bereikbaar ble-

ken (dus niet uit de gemeente vertrokken of anderszins onbereikbaar na

herhaald bezoek), werd door de interviewer mondeling het doel, de bete-

kenis en de bedoeling van het gesprek nogmaals uiteengezet, waarna de

bereidheid werd gevraagd om aan het onderzoek medewerking te verlenen.

Als men bereid was werden concrete afspraken gemaakt voor de afzonder-

lijke gesprekken met de man en de vrouw. Aan respondenten, afkomstig

uit de steekproef van mogelijk samenwonenden, werd vanzelfsprekend al-

lereerst meegedeeld, dat zij alleen tot de onderzoeksgroep behoorden,

indien zij een samenwoningsrelatie hadden (reeds in de introductiebrief

was vermeld dat wij hierover geen zekerheid hadden).

De non-response is vooral in de groep gehuwde paren bijzonder hoog. In
totaal zijn 188 paren aangeschreven. Achtentwintig paren waren niet be-

reikbaar of zijn niet (verder) benaderd, omdat reeds voldoende paren

aan het onderzoek medewerking wilden verlenen; twee paren bleken te

zijn verhuisd buiten de gemeente Tilburg en drie paren waren wel be-

reid, maar de gesprekken met hen zijn om verschillende redenen afge-

zegd. Van de overgebleven 155 paren hebben er 129 geweigerd om aan het

onderzoek mee te doen, oftewel 83%. Uit de analyse van de opgegeven

redenen van weigering blijkt dat het ontbreken van een directe maat-

schappelijke problematiek in het onderzoek weinig motivatie opleverde
om   medewerking te verlenen ( redenen   als "geen interesse/behoefte",
"geen tijd" of "het onderzoek heeft geen nut" werden maar liefst 60

keer genoemd I). Daarnaast speelde bij een aantal mensen ook behoud van

eigen privacy een rol (17 keer werd als reden voor de weigering opgege-

ven dat men niet over priv&zaken wenste te spreken). Aangezien het idee

van de privacy van de twee-relatie theoretisch is geplaatst in &6n be-

paald ideaaltype (namelijk het burgerlijke) is er op dit punt welllicht

sprake van een ongewenste vertekening in de anderzoeksgroep gehuwde pa-

ren. De grootte van dit effect kan op basis van de beschikbare gegevens

niet worden ingeschat.

Uit de steekproef van mogelijk samenwonenden zijn naar 123 adressen
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brieven gestuurd. Achttien daarvan zijn niet bereikt of niet meer bena-

derd. In feite bleken 32 paren g&&n samenwoningsrelatie te onderhouden,

zoals in dit onderzoek bedoeld. Acht paren waren inmiddels verhuisd en

drie andere vielen om diverse redenen af. Van de resterende 62 samenwo-

nende  paren weigerden 37  hun medewerking, oftewel 60%. Redenen als

"Keen  iliteresse",  "Keen  tljd" en "onderzoek nutteloos" worden  ook  door

samenwonende paren vaak genoemd, zelfs even vaak als door gehuwden. Dit

was enigszins onverwacht. Tegen de achtergrond van de door samenwonen-

den vaak geuite klacht dat zij worden achtergesteld bij gehuwden was

een hogere motivatie om aan het onderzoek medewerking te verlenen ver-

wacht. Eveneens onverwacht   was het aantal paren   dat  niet mee wilde   doen

omdat men niet over de eigen relatie wenste te praten met anderen. Pro-

portioneel ligt dit zelfs nog iets hoger dan bij de gehuwden.

Het kwam slechts zelden voor dat werd geweigerd omdat de Ene partner
wel mee wilde  doen  en de andere  niet   ( 5 gehuwde paren). Een enkele  keer
werd bezwaar gemaakt tegen het feit dat man en vrouw apart gelnterviewd

zouden worden (2 gehuwde paren). Verder werd een aantal particularisti-

sche redenen voor de weigering genoemd die hier weinig ter zake doen.

De buitengewoon hoge non-response is vanzelfsprekend zorgelijk. Hoewel

representativiteit in dit onderzoek niet wordt nagestreefd, is immers

wel van groot belang dat de variatie in denken en gedrag binnen de on-

derzoeksgroep zo weinig mogelijk wordt verstoord door een selectieve

response. Een vergelijkende analyse van de response-groep met de groep

mensen die medewerking aan het onderzoek weigerde, zou hieromtrent meer

inzicht hebben kunnen bieden, ware het niet dat van de non-response

groep erg weinig bekend is. Hierv66r is w61 gebleken dat een behoorlij-

ke groep mensen medewerking weigerde omdat zij hun priv&-leven niet

bloot wensten te leggen. Als dit betekent dat zij geneigd waren hun re-

latie af te schermen, vormt het een aanwijzing dat in de non-response-

groep wellicht meer traditioneel wordt gedacht over relaties. De ver-

gelijking van gehuwde met samenwonende paren wordt er niet door bemoei-

lijkt,   want deze weigeringsgrond  deed  zich bij beide groepen ongeveer

even vaak voor. Uit de oorspronkelijke steekproeflijsten zijn verder de

leeftijd en - alleen voor de gehuwden - de duur van de relatie bekend.
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De onderzoeksgroep blijkt gemiddeld jonger dan de groep weigerenden,

met als opvallende uitzondering de samenwonende mannen; zij zijn gemid-

deld wat ouder. Het grootste verschil tussen onderzoeksgroep en weige-

renden doet zich voor bij gehuwden: gemiddeld is de onderzoeksgroep on-

geveer drie kwart jaar jonger (8). Verder blijkt de onderzoeksgroep ge-

huwden gemiddeld korter gehuwd dan de groep die weigerde, hetgeen waar-

schi jnlijk samenhangt met de lagere leeftijd  in de anderzoeksgroep  (9) .

Concluderend:   het   is niet onwaarschijnlijk  dat   in de onderzoeksgroep

als gevolg van de zelfselectie die tijdens de benaderingsprocedures
heeft plaatsgevonden, bij bepaalde kenmerken niet meer dezelfde varia-
tiebreedte aanwezig is als in beoogde populatie. Er is een aanzienlijke

kans op vertekeningen, hetgeen al direct volgt uit de hoogte van de

non-response (10). Daarom moet ermee rekening gehouden worden dat in de

onderzoeksgroep minder of andere typen opgespoord zullen worden dan in

de populatie zouden worden aangetroffen.

2.4. Dataverzameling, dataverwerking en analysemethode

De onderzoeksgroep wordt gevormd door 26 gehuwde en 25 samenwonende

paren, met wie in de periode juni/juli 1983 uitvoerige gesprekken zijn

gevoerd over aspecten van hun relatie die in paragraaf 2.1. uiteengezet

zijn. Zoals gesteld zijn met man en vrouw afzonderlijk gesprekken ge-

voerd. Gemiddeld duurden de gesprekken met de samenwonenden 3 uur en 30

mi.nuten,   met de gehuwden   3   uur   en 10 minuten; ongeveer 20 minuten   kor-
ter dus (11). Aan deze gesprekken ging een uitgebreide instructie voor-

af voor het acht personen tellende interviewteam. Het doel van het on-

derzoek, enkele aspecten van de theoretische uitwerking van de pro-
bleemstelling, de werkwijze en de bedoeling van het gesprek werden

daarbij belicht, evenals diverse elementen van het open interview. Ook

tijdens de interview-periode is het team enkele keren bijeengekomen om
opgedane ervaringen te evalueren, problemen te bespreken en om nadere

verduidelijking van de vragenlijst te verkrijgen. Van de 102 gesprekken

zijn    door de interviewers protocollen gemaakt, waarin   van elk gesprek

precies en uitgebreid verslag wordt gedaan. Om dit mogelijk te maken
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werd tijdens het gesprek - met toestemming van de respondent - gebruik

gemaakt van een cassetterecorder, zodat de interviewer zijn aandacht

geheel kon richten op het gespreksverloop zonder informatie te verlie-

zen.  In het protocol diende een precieze registratie van de gegeven

antwoorden per onderwerp plaats te vinden, zo mogelijk uitgebreid met

letterlijke uitspraken van de respondent (die kenmerkend geacht werden

voor die betreffende respondent). De 102 protocollen vormen het basis-

materiaal voor de verdere analyse.

De centrale doelstelling van het onderzoek, het is reeds eerder ver-

meld, behelst het opsporen van enkele empirische typen twee-relaties.

Conform de gegeven definitie van 'type' (12) zal getracht moeten worden

om  al le   pareti te groeperen in clusters met zoveel mogelijk gelijke
eigenschappen en kenmerken. Het gaat om de vorming van clusters met een

zo groot mogelijke interne gelijkenis voor de verschillende variabelen.

Een aangewezen techniek om dergelijke typen te ontdekken in een rela-

tief groot databestand is de clusteranalyse (13). Via een reductie van

het ongedifferentieerde bestand tracht men dan te komen tot een meer

eenvoudige structuur, waarbij de inhoud van de gegevens zo goed moge-

lijk bewaard blijft. Men streeft een vanuit dit gezichtspunt optimale

opdeling van de onderzoekseenheden na.

Hoewel clusteranalyse een zinvolle bewerking van het onderzoeksmate-

riaal mogelijk maakt, stelt de techniek duidelijke grenzen aan de de-

taillering en nuancering in de gegevens. In het algemeen vereist de

zorgvuldigheid toch al beperking van het aantal variabelen dat in de

analyse wordt betrokken, maar dat geldt gegeven de gekozen gelijkheids-

codfficiant ook voor het aantal per variabele toegestane categorie*n.

Via clusteranalyse kan een systematische en betrouwbare verwerking van

het databestand worden verkregen, maar het betekent wel dat afstand

moet worden gedaan van de "rijkheid" of de "volheid" van het ruwe

materiaal. Dit is overigens geen typisch bezwaar van clusteranalyse,

maar het doet zich bij veel analysetechnieken voor die gebruik maken

van statistische grootheden. Omdat in dit onderzoek beoogd wordt een

genuanceerde beschrijving te geven van de opgespoorde typen, waarbij de

onderlinge samenhang tussen de "ruwe" eigenschappen wordt aangegeven en
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begrijpelijk gemaakt, moet de clusteranalyse door een interpretatieve
"verstehende" analyse worden gevolgd. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van

de gedetailleerde gegevens van de oorspronkelijke protocollen; de re-

sultaten van de clusteranalyse fungeren als richtsnoer.

Deze analyse-opzet in twee fasen is bepalend geweest voor de verwer-

kingsprocedures. Het ruwe databestand is voor geautomatiseerde verwer-

king geschikt gemaakt aan de hand van een codeboek, dat is vervaardigd

op basis van de informatie uit de gespreksprotocollen (14). De vragen-

lijst was reeds systematisch ingedeeld naar dimensies (aspecten van de

twee-relatie) en bijbehorende vraagstellingen, zodat selectie van rele-

vante variabelen uit het materiaal betrekkelijk eenvoudig was. Aanmer-

kelijk moeilijker was de constructie van een categorie nstelsel voor

elke variabele.  De categorieUn  dienen zo nauwkeurig mogelijk aan te

sluiten bij de soort antwoorden die werden gegeven en de variatie daar-

in zo inhoudelijk mogelijk te dekken. Om dergelijke betekenisvolle
categorieinstelsels te construeren was het noodzakelijk per variabele

een groot aantal gespreksprotocollen door te nemen. De stelsels zijn

tot stand gekomen door middel van een voortdurende beoordeling en gede-

tailleerde vergelijking van de informatie in de protocollen over de be-

treffende variabelen. Ze ontwikkelden zich, werden weer gewijzigd en
bijgesteld, desnoods geheel verworpen, totdat een stelsel ontstond dat

over het gehele databestand gezien inhoudelijk het meest zinvol is

(15). Het spreekt voor zichzelf dat de constructie van deze categorie-

enstelsels een tijdrovende aangelegenheid is geweest.

Alle gegevens uit de gespreksprotocollen zijn vervolgens gecodeerd. Een

specifieke moeilijkheid was hierbij de bewaking van de betrouwbaarheid:

het coderen betekende een voortdurend proces van interpretatie van de

gegevens vanuit het gezichtspunt van elk categoriednstelsel. Hoewel de

stelsels zijn voortgekomen uit deze gegevens, zijn zij noodzakelijker-

wijs generaliserend van aard. Elke codering vereist daardoor een expli-

ciet besluit van de codeur ter bepaling van de categorie die het meest

overeenkomt met het concrete antwoord. Volstrekte objectiviteit is bij

deze interpretatieve werkzaamheid onmogelijk, maar wel kan een zekere
mate van "inter-subjectiviteit" worden bereikt, indien interpretatie-
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kwesties expliciet worden gemaakt en indien een onafhankelijke controle

op de codering plaatsvindt. Voor een toets op de betrouwbaarheid van de

codering zijn zoveel mogelijk gespreksprotocollen door een tweede co-

deur verwerkt, in totaal 58 (d.i. 57% van het totaal). Gemiddeld bleek

slechts 10% van de codes bij beide codeurs verschillend; meestal betrof

het een verschil van &60 categorie bij variabelen van (minimaal) ordi-

naal niveau (16). Bij ongeveer de helft van de dubbel-gecodeerde proto-

collen heeft bovendien een inhoudelijke toets plaatsgevonden. Dit ge-

schiedde  door een  bespreking van  de opgetreden  codeer-verschillen,

waarbij interpretatie-kwesties naar voren kwamen, zowel over de gege-

vens   in de protocollen (de juiste uitleg  van een antwoord), alsmede

over het codeboek (het juiste begrip van een categorieanstelsel en de

verhouding tussen de categoriean). Deze besprekingen vonden tijdens  de

codeerwerkzaamheden plaats, zodat de resultaten ervan telkens bij het

coderen van de volgende protocollen van nut konden zijn. Ingeval van

optredende verschillen werd na discussie altijd tot 66n code besloten.

De besprekingen zijn door de codeurs als uitermate nuttig ervaren en

hebben bijgedragen tot een verbetering van de codeer-resultaten. In het

algemeen kan geconcludeerd worden dat de gevolgde codeer-procedures tot

een voldoende betrouwbaar resultaat hebben geleid.

Voor de uitvoering van de clusteranalyse is vervolgens een aantal va-

riabelen geselecteerd die theoretisch het meest relevant zijn en waar-

van de spreiding van de antwoorden over de categoriein goed is. Deels

zijn nieuwe samengestelde variabelen geconstrueerd. In totaal zijn 36

variabelen, verspreid over de diverse aspecten van de twee-relatie, in

de clusteranalyse betrokken. Ze zijn te beschouwen als hoofdkenmerken

van de twee-relatie. Het aantal categorieUn per variabele is beperkt

tot ten hoogste vier.  Breidt men het stelsel verder uit, dan bestaat

het gevaar dat een gering verschil al direct een bijdrage zou zijn aan

de ongelijkheid tussen de onderzoekseenheden. Bij de meeste variabelen

moesten enkele categoriedn worden samengevoegd, hetgeen in eerste in-

stantie op theoretische gronden en daarnaast ook met inachtneming van

een redelijke spreiding van de antwoorden over de nieuwe categorieEn is

geschied. De procedures die zijn gevolgd bij het "indikken" van de va-

riabelen en  bij de constructie van de samengestelde variabelen ziln
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neergelegd in een nieuw aanvullend codeboek. Op de meeste van de 36

variabelen zal  tijdens de bespreking van de resultaten inhoudelijk

worden ingegaan.

Als basis voor de clusteranalyse is, mede gezien het feit dat een aan-
tal variabelen slechts op nominaal niveau is gemeten, de "simple mat-
ching coafficiant" gekozen, die het aantal kenmerken aangeeft waarop

twee onderzoekseenheden gelijk scoren (17). Er is gebruik gemaakt van

een type clusteranalyse van de hi5rarchische soort, waarbij afzonder-

lijke onderzoekseenheden op een specifieke wijze worden samengevoegd om

zo homogeen mogelijke clusters te krijgen. De samenvoeging is geschied

door  middel   van de "average-linkage"-methode. Hierbi j worden allereerst
die twee eenheden samengevoegd die het grootste aantal kenmerken gemeen

hebben, waarna de volgende fusie plaatsvindt met die onderzoekseenheid

die het grootste aantal kenmerken gemeen heeft met het "groepsgemiddel-
de"   van het eerste cluster, enzovoorts. Tevens   is   na de vorming   van   de

clusters gebruik gemaakt van de relocatieprocedure, die een verbetering

beoogt van de overeenkomst in de gevonden clusters door middel van een

systematische vergelijking van elke onderzoekseenheid met alle andere.

Via de relocatieprocedure worden ook correcties toegepast die "keten-
vorming"   bi j de clustering   tot op zekere hoogte teniet   doen   ( 18).   De
procedure leidt tot herplaatsing van onderzoekseenheden en eventuele

fusie van reeds gevormde clusters. Door een verschillend aantal begin-
en eindclusters op te vragen en telkens de relocatieprocedure toe te

passen, kan vooral ook de stabiliteit van een cluster-oplossing worden
beproefd.

Het grootste probleem bij de uitvoering van de clusteranalyse bestond

uit het feit dat de gegevens verzameld zijn op het niveau van indivi-

duen, terwijl wordt gezocht naar typen relaties. Dit vereist aggregatie

van de gegevens naar het niveau van het paar. Berekening van een ge-

middelde score per variabele voor elk paar lijkt voor de hand te lig-

gen,   doch is ongewenst, omdat een "klontering" van scores   rond   de  mid-

dencategorieUn hiervan het gevolg kAn zijn. Nog afgezien van de tech-

nische problemen die dit tijdens de analyse met zich meebrengt, is het

berekenen van gemiddelden ook ongewenst, omdat geen recht wordt gedaan
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aan verschillen tussen man en vrouw per paar. Daarom is hier de omge-

keerde volgorde aangehouden: eerst is een aantal varianten van de clus-

teranalyse uitgevoerd gericht op de vorming van inhoudelijk zinvolle en

qua samenstelling stabiele clusters, bestaande uit individuele respon-

denten. In hoofdzaak gaat het om drie varianten: een clusteranalyse van

alle  respondenten te zamen (de A-variant), een clusteranalyse  van  alle

vrouwen (de V-variant) en een van alle mannen afzonderlijk (de M-va-
riant). Zeer opvallend - hoewel niet onverwacht - was de overeenkomst

in de structuur van de aangetroffen cluster-oplossingen. Elk der drie

hoofdvarianten wees in de richting van een stabiele oplossing van twee

clusters, nadat diverse relocatieprocedures waren uitgetest. Vervolgens

toonde de inspectie van de frequentieverdeling per variabele voor de

twee clusters van elke variant aan dat er telkens sprake is van dezelf-

de inhoudelijke twee-deling; de cluster-oplossingen van de drie varian-

ten blijken inhoudelijk direct vergelijkbaar. Of nu een clusteranalyse

op alle individuele respondenten, op de vrouwen afzonderlijk of op de

mannen afzonderlijk wordt uitgevoerd, de uitkomst is telkens dezelfde

clusterstructuur en de gevonden clusters kunnen telkens op min of meer

gelijke wijze geInterpreteerd worden.

Dankzij dit resultaat kon nS de clustering van individuele respondenten

getracht worden te komen tot clusters van paren. Verschillende verge-

lijkingen binnen en tussen de drie varianten zijn uitgevoerd teneinde

vast te slellen bij welke paren de vrouw en de man systematisch in het

zelfde cluster zijn ingedeeld en bij welke paren dat binnen de A-va-

riant en/of na vergelijking van de V-variant met de M-variant niet het

geval was. Ten aanzien van de eerste categorie werd direct besloten dat

man en vrouw van hetzelfde paar tot hetzelfde cluster behoren; de twee-

de categorie werd aan een nadere analyse onderworpen am de grootte en

de aard van de verschillen te achterhalen en te zien of een definitieve

toewijzing in een der twee clusters mogelijk was.

Hiertoe is beoordeeld hoe sterk de binding van elke individuele res-

pondent gemiddeld 6n voor elke variabele afzonderlijk is met het clus-

ter waarin hij/zij is ingedeeld 6.n met het cluster waarin hij/zij niet
is ingedeeld. Vooral dankzij de precieze analyse per afzonderlijke va-
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riabele, waarbij tevens een anderscheid werd gemaakt in voor de clus-

ter-oplossing belangrijke, minder belangrijke en onbelangrijke variabe-

len (A, B en C-variabelen, afhankelijk van de grootte van het verschil

in variabele-gemiddelde tussen de twee clusters van elke variant), kon

voor de vrouw en de man van elk paar een definitieve cluster-toewijzing

plaatsvinden  ( 19).   Bi j zeven  van de zestien oorspronkeli jke "gespleten"
paren leidde dit ertoe dat vrouw en man alsnog tot hetzelfde cluster

gerekend dienden te worden (behalve 66n paar bleken zij het beste te

"passen" in het kleinste cluster, dat we hierna het relatie-type B zul-

len noemen); bij negen paren bleken de verschillen met name bij belang-

rijke variabelen dusdanig groot, dat zij ieder tot een verschillend
cluster bleven behoren. Omdat het hier een niet onaanzienlijke groep

betreft is besloten deze negen paren als een afzonderlijk type te be-

schrijven, waarbij de nadruk juist op de verschillen tussen de partners

zal liggen (20). Aldus is besloten tot een definitieve indeling van de

onderzoeksgroep  in drie clusters: het grootste bevat vijfentwintig  pa-
ren en zal voorlopig worden aangeduid als het relatie-type A, het twee-

de bestaat uit vijftien paren en wordt vooralsnog het relatie-type B

genoemd, het derde   is het relatie-type   C (de "gemengde" paren) en omvat

negen paren. In hoofdstuk 4,5 e n 6 zullen  deze drie typen achtereen-

volgens beschreven worden.

Een korte voorlopige aanduiding van de aard en de samenstelling van de

drie typen is gewenst, voordat elk afzonderlijk aan de orde wordt ge-

steld. Het type dat in de onderzoeksgroep het meest frequent wordt aan-

getroffen, het relatie-type A, zou gekarakteriseerd kunnen worden als

een "semi-modern" type, wanneer het wordt vergeleken met het gecon-

strueerde moderne ideaaltype. In een aantal opzichten benadert het dit

ideaaltype sterk, maar in een aantal andere opzichten is het er aan-
zienlijk van verwijderd. In het algemeen gesteld beweegt het zich "tus-
sen paar en individu" voor wat betreft de belangrijkste idealen, ver-
wachtingen en gedragspatronen. Niettemin wordt het door enkele basis-

ori8ntaties gekenmerkt die fundamenteel afwijken van het andere ideaal-

type, het burgerlijke type. Daarom kan niet van een "semi-burgerlijk"
type worden gesproken. De helft van de in dit onderzoek geInterviewde
paren behoort tot het "semi-moderne" type. Het betreft twee&ntwintig
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samenwonende en drie gehuwde paren.

Het tweede type waartoe in totaal vijftien paren uit de onderzoeksgroep

gerekend kunnen worden, het relatie-type B, wordt gekenmerkt door idea-

len, verwachtingen en gedragspatronen die zeer dicht bij het burgerlij-

ke ideaaltype liggen. Het zal derhalve met deze term worden aangeduid.

De  afwijkingen  van  het  ideaaltype  zijn  veelal nuances;  slechts  in

enkele opzichten zijn ze meer fundamenteel. Het relatie-type B omvat
veertien gehuwde paren en 66n samenwonend paar.

Het derde type twee-relatie, het relatie-type C, omvat negen paren,

waarbij de ene partner geneigd is tot een traditionele denk- en handel-

wijze  binnen  de  relatie,  terwijl  de  andere  duidelijk een moderne

oriintatie bezit. Acht gehuwde paren en &6n samenwonend paar behoren

tot dit relatie-type.  Beide partners zijn sterk verschillend in hun

basisoriUntaties en in veel concrete aspecten van hun relatie. In deze

zin gaat het om een conflictueus type, wat niet inhoudt dat man en

vrouw voortdurend met elkaar overhoop zouden liggen. De uitwerking van

de fundamentele verschillen naar het dagelijks leven ligt aanzienlijk

complexer.
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HOOFDSTUK 3

DE SOCIALE KARAKTERISTIEK VAN DE ONDERZOEISGROEP

Voordat de resultaten van de analyse worden gepresenteerd dient een

eerste verkenning van het karakter van de onderzoeksgroep als geheel

plaats te vinden. Hoewel in het onderzoek geen representativiteit wordt

nagestreefd, is het niettemin van groot belang de sociale kenmerken van

de onderzoeksgroep te kennen. Op deze wijze kan men zich een globale

indruk vormen van de  typische  eigenschappen en beperkingen van de

groep. De mate waarin d6ze onderzoeksgroep niet representatief geacht

kan worden verkrijgt dan meer reliif. Inzicht in de mogelijke onder- of

oververtegenwoordiging van bepaalde subgroepen of categorie&n is ook

binnen de doelstelling  van het onderzoek relevant, vooral  in het licht

van de nagestreefde variatie en niet in de laatste plaats voor een goe-

de interpretatie van de analyseresultaten. Wel zij opgemerkt dat even-

tuele vertekeningen in de onderzoeksgroep niet exact vastgesteld kunnen

worden,  omdat lang niet altijd statistische vergelijkingen mogelijk

zijn met de onderzoekspopulatie als geheel. De sociale kenmerken zullen

voor gehuwden en samenwonenden afzonderlijk worden gepresenteerd, bo-

vendien onderscheiden naar geslacht. De splitsing naar relatievorm is

niet alleen noodzakelijk om conclusies over vertekeningen te kunnen

trekken, maar vooral ook in verband met de verschillen tussen gehuwden

en samenwonenden. De onderzoeksgroep omvat uiteindelijk 49 paren, omdat

twee paren vanwege het ontbreken van veel informatie over een van beide

partners niet verder in de rapportage betrokken konden worden. De on-

derzoeksresultaten hebben betrekking op 25 gehuwde en 24 samenwonende

paren (1).

Uit tabel 3.1. blijkt dat ook bij de gehuwden, bij wle oorspronkelijk

alleen de leeftijd van 860 van beide partners bekend was de beoogde
leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar vrij goed bereikt is (slechts

vier gehuwde respondenten zijn tussen 35 en 37 jaar). De jongste leef-

tijdscategorie is onderverte:enwoordigd als gevolg van de eis dat men

minimaal 2 jaar bij elkaar diende te zijn. Dat geldt voor de zehuwden
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Tabel 3.1.: Leeftijd (per 1-8-1983)

Gehuwd Samenwonend

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal

18-24 jaar   0        2        2        1        6        7

25-29 jaar   9       11       20       11       13       24

30-37 jaar  16       12       28       12        5       17

Totaal      25       25       50       24       24       48

Gemiddeld: 30.3 29.4 29.9 29.4 27.0 28.2

sterker, alleen al omdat bij hen de gestelde eis wel en bij de samen-

wonenden niet geheel werd gerealiseerd. De samenwonenden zijn jonger

dan de gehuwden. Dit wordt nauwelijks verklaard uit een oververtegen-

woordiging ten opzichte van de gehuwden in de klasse 18 tot 24 jaar,

maar veeleer uit een ondervertegenwoordiging in de klasse van 30 tot 37

jaar. Enigszins verrassend is dat alleen de samenwonende vrouwen duide-

lijk jonger zijn. Dit kan samenhangen met de non-response (de samenwo-

nende mannen die weigerden bleken gemiddeld jonger dan de mannen die

tot de onderzoeksgroep behoorden, zie paragraaf 2.3.).

Tabel 3.2.: Duur van de relatie (per 1-8-1983)

Gehuwd Samenwonend

1 tot 2 jaar           0                     3

2 tot 5 jaar           7                    13

5 tot 10 jaar         12                     7

10 jaar en meer        6                     1

Totaal                25                    24   (absolute aantallen)

Gemiddeld: 7.5 4.8

Zoals bekend werd aan de onderzoekspopulatie de eis gesteld dat men

tenminste 2 jaar bij elkaar diende te zijn op het tijdstip dat het
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onderzoek werd uitgevoerd. Omdat het aantal samenwonende paren in de

steekproef dat hieraan voldeed beperkt was en de non-response hoog, is

het voor deze subgroep niet helemaal gelukt om deze eis te handhaven: 3

samenwonende paren zijn tussen 1 en 2 jaar bij elkaar. De gehuwde paren

zijn veel langer bij elkaar dan de samenwonende. Mogelijk is het ver-

schil in werkelijkheid nog groter, gezien het feit dat de gehuwden die

hebben geweigerd langer getrouwd waren dan de gehuwden in de onder-

zoeksgroep.

Verrassend is de vrij hoge gemiddelde leeftijd van de samenwonenden bij

het aangaan van de relatie. De mannen waren op dat tijdstip gemiddeld

24.7 jaar; de vrouwen 22.2 jaar. Enige samenhang met de gestelde twee

jaren-eis mag verondersteld worden, maar dit biedt geen afdoende ver-

klaring. Men bedenke bovendien dat het nagenoeg geheel om eerste rela-

ties gaat. Het is zelfs zo dat de gemiddelde leeftijd van de samenwo-

nende mannen en vrouwen    bij het aangaan    van de relat ie hoger    lag    dan

die van de gehuwde mannen (22.6 jaar), respectievelijk vrouwen (21.8

jaar), bij hun huwelijkssluiting. Dit laatste heeft echter ook te maken

met het feit dat de gehuwden gemiddeld Jonger zijn ten tijde van hun

huwelijkssluiting dan de  populatie (2).  Bij de samenwonenden is de

onderzoeksgroep waarschijnlijk gemiddeld ouder dan de populatie (het

verschil is bij gebrek aan gegevens niet exact te bepalen). Voorzover

dit juist is heeft het mogelijk ook consequenties voor vertekening in

de  leeftijdsverdeling  van  de  samenwonenden  in  de  onderzoeksgroep,

tenzij de populatie samenwonenden feitelijk uit personen bestaat die

(veel) langer bij elkaar zijn dan in de onderzoeksgroep het geval is.

Dit lijkt niet zo waarschijnlijk, zodat ten aanzien van de leeftijds-

verdeling  het  vermoeden  wordt  uitgesproken  dat  de  onderzoeksgroep

samenwonenden gemiddeld ouder zou kunnen zijn dan de populatie. Voor de

gehuwden geldt het omgekeerde: zij zijn waarschijnlijk gemiddeld jonger

-       dan de populatie. De non-response onder gehuwden wees in dezelfde rich-

ting.

Gezien de leeftijd-bovengrens van ongeveer 35 jaar is het niet zo ver-
wonderlijk dat in de gehele onderzoeksgroep slechts 660 respondent

reeds eerder gehuwd is geweest; het betreft een samenwonende vrouw. Zes
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samenwonende respondenten hebben met een andere partner eerder samenge-

woond. Vijf gehuwde paren hebben voor hun trouwen enige tijd samenge-
woond. Voor zijn/haar trouwen heeft g66n der gehuwden met een andere

partner samengewoond. Opmerkelijk, maar niet onverwacht is het grote
verschil tussen gehuwde en samenwonende paren ten aanzien van het heb-

ben van kinderen. Eenentwintig samenwonende paren zijn kinderloos, ter-

wijl achttien gehuwde paren kinderen hebben, meestal twee. Dit lijkt

goed in overeenstemming met het algemene beeld in de betreffende leef-

tijdscategorieEn (3).

Ook het huidige of laatst uitgeoefende beroep van de respondenten is
nader geanalyseerd. In de eerste plaats is het beroep ingedeeld naar
sector (4). Bij de gehuwden werkt(e) ongeveer een kwart van de respon-

denten als vakspecialist, nogal vaak als leerkracht. Bij de samenwonen-

den ligt dit veel hoger: ruim de helft van de respondenten. Ook hier

nogal wat leerkrachten, maar daarnaast vooral ook gespecialiseerd me-

disch personeel en academici, zoals juristen, economen en sociologen.
De categorie "vakspecialisten" lijkt in het algemeen overbedeeld. Onder

de samenwonenden valt verder het vrij grote aantal studerenden op die
nog nooit eerder hebben gewerkt (acht in totaal). Dit is niet onver-

wacht, aangezien het onderzoek is uitgevoerd in een studentenstad. Bij

de gehuwden zijn nog enkele trends aanwezig: een derde van de mannen

werkt(e) in de industridle sector en ruim een kwart in de commercidle

sector (verkopers, detailhandel, groothandel, vertegenwoordigers). Bij

de vrouwen domineren de administratieve en de dienstverlenende sector

en daarnaast vooral de onderwijsgevenden.

Vervolgens   is het beroep naar niveau ingedeeld   (5). Uit tabel   3.3.

blijkt dat bij de gehuwden vooral het lage beroepsniveau domineert en

in minder mate de middengroep, terwijl bij de samenwonenden deze laat-

ste groep zeer sterk overheerst. Onderscheiden naar geslacht valt het

grote aantal vrouwen in de laagste klasse op, alsmede het grote aantal

samenwonende mannen in de hoogste klasse. In zijn totaliteit bestaat de
indruk dat de samenwonende vrouwen in de hoogste klasse ondervertegen-

woordigd zijn. Uiteraard dient bij de samenwonenden een voorbehoud ge-
maakt  te worden  vanwege  het  aantal  ontbrekende classificaties  (in
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hoofdzaak studerenden).

Tabel 3.3.: Beroepsniveau

Gehuwd Samenwonend

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal

Hoog      4       2       6          6       0       6

Midden   11       7      18           9      17      26

Laag      9      16      25          4       3       7

Totaal   24      25      49         19      20      39

Onbekend  1       0       1          5       4       9

Op het moment dat het onderzoek werd uitgevoerd (juni/juli '83) waren

36 van de 52 gehuwden beroepsmatig werkzaam: 23 mannen en 13 vrouwen.

Twaalf vrouwen gaven op huisvrouw te zijn, een man was student en een

man was werkloos. Van de samenwonenden hadden 35 personen beroepsar-

beid, ongeveer evenveel over mannen als vrouwen. Vijf mannen en vijf

vrouwen waren studerend, een man en twee vrouwen waren werkloos. Hoewel

het aantal gehuwde werkende vrouwen dus het kleinst is, lijken zij in

de onderzoeksgroep niettemin oververtegenwoordigd (6). Van degenen die

werkzaam waren blijken de mannen het meeste aantal uren per week te

werken. Vooral de gehuwde mannen springen eruit: zij werken allen 40

uur per week (of meer). Van de samenwonende mannen werkte drie kwart

eveneens full-time, maar gemiddeld is het verschil met de samenwonende

vrouwen niet groot: de eerstgenoemden werkten gemiddeld 34.6 uur per

week, de laatstgenoemden 33 uur per week. Het minst aantal uren werd er

door de gehuwde vrouwen gewerkt (d.i. dus afgezien van de huisvrou-

wenl): bijna 26 uur per week gemiddeld. De helft van hen werkt minder

dan 25 uur per week. Het aantal full-time werkende gehuwde vrouwen (3

in totaal) lijkt nogal onderbedeeld, vergeleken met de totale populatie

werkende gehuwde vrouwen (alle leeftijden), doch onbekend is hoe groot

de remmende werking is van de juist in de leeftijdscategorie tot 35

jaar aanwezige jonge kinderen op de arbeidsparticipatie door gehuwde

vrouwen (7).
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Evenals bij het beroep zijn ook de sector en het niveau van de (hoogst

voltooide) opleiding vastgesteld. Voor wat betreft de anderwijssector

(8) worden slechts enkele hoofdtrends weergegeven. Bij de gehuwde paren

gaat het in hoofdzaak om vijf sectoren. In volgorde van omvang: het

technisch onderwijs (bijna uitsluitend mannen: LTS vooral), opleidingen

tot onderwijzend personeel, algemene opleidingen in de economische, ad-

ministratieve of commerci8le richtingen (nogal vaak opleiding voor een

middenstandsdiploma; ook enkele Meao'ers en Heao'ers), algemene oplei-

dingen in de sfeer van de persoonlijke en sociale verzorging (vrouwen

met in hoofdzaak huishoudschool) en tenslotte algemeen onderwijs (lager

onderwijs of Mavo). Deze vijf sectoren omvatten in totaal 42 van de 50

gehuwde respondenten. Bij de samenwonenden springen eveneens vijf sec-

toren eruit: in de eerste plaats zijn dat de opleidingen tot anderwij-

zend personeel (veel MO-akten) en het sociaal-cultureel onderwijs (so-

ciale en pedagogische academie, alsmede wetenschappelijke opleidingen,

te weten sociologie en psychologie). Deze twee sectoren omvatten meer

dan de helft van de samenwonende respondenten. Daarnaast zijn algemene

opleidingen in de economische, administratieve en commercidle richtin-

gen van belang (uitsluitend mannen, nogal uiteenlopende opleidingen),

alsmede diverse (para)medische opleidingen (in hoofdzaak vrouwen met

verplegende of verzorgende opleidingen) en in mindere mate het algemeen

onderwijs (Havo, Atheneum). In totaal omvatten deze vijf sectoren 40

van de 48 samenwonende respondenten. Er zijn enkele opvallende ver-

schillen tussen gehuwden en samenwonenden: enerzijds het grote aantal

gehuwde mannen met technisch onderwijs en het aantal gehuwde vrouwen

dat de huishoudschool heeft gevolgd; anderzijds samenwonende mannen met

een opleiding in de economische, administratieve of commercidle rich-

ting en samenwonende vrouwen met een (para)medische opleiding. De in-

druk bestaat verder dat de verdeling naar opleidingssector, zowel naar

geslacht als naar soort relatie, niet opvallend afwijkt van de popula-

tie; enkele typische verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen

gehuwden en samenwonenden die in het algemeen aanwezig worden geacht,

komen ook in de onderzoeksgroep naar voren.
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Ook het opleidingsniveau van de respondenten is vastgesteld (9). Op dit

punt doen zich tussen gehuwden en samenwonenden sterke verschillen
voor, zoals blijkt uit tabel 3.4.

Tabel 3.4.: Opleidingsniveau

Gehuwd Samenwonend

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal

Hoog      9         6       15       16       12       28

Midden    9         8       17        8       11        19

Laag      7       11       18        0        1        1

Totaal   25       25       50        24       24      48

Terwijl bij de gehuwden elke categorie ongeveer gelijk vertegenwoordigd

is, domineert bij de samenwonenden de hoogste categorie en ontbreekt de

laagste categorie nagenoeg. De verschillen tussen mannen en vrouwen

zijn gering. Bij de samenwonenden is het het kleinst (66k bezien per

paar!). Een vergelijking van het opleidingsniveau binnen de onderzoeks-

groep met de totale populatie leert dat er bijzonder sterke vertekenin-

gen zijn opgetreden ten aanzien van deze factor. Het is waarschijnlijk

dat gehuwde personen met een hoog opleidingsniveau sterk oververtegen-

woordigd  zijn;  gehuwde personen met een laag opleidingsniveau zijn

daarentegen sterk ondervertegenwoordigd (10). Vermoedelijk is dit voor-

al door de selectieve weigering veroorzaakt (te denken valt aan een la-

ge bereidheid om zich verbaal te uiten, zeker over de eigen relatie,

bij de lager opgeleiden). Voor de samenwonenden zijn duidelijke conclu-

sies (wederom) veel moeilijker te trekken vanwege het ontbreken van af-

zonderlijke gegevens over de populatie samenwonenden en de relatief

kleine omvang van deze populatie. Gezien de extreme verdeling binnen de

onderzoeksgroep  lijkt  ook hier  een  zekere  vertekening aannemelijk.

Doorgaans wordt evenwel aangenomen dat samenwonen vooral onder personen

met een hoger opleidingsniveau populair is; dit zou kunnen betekenen

dat de vertekening veel geringer is dan bij de gehuwden.
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Ln tabel 3.5. wordt een overzicht gegeven van de inkomensverdeling bin-

nen de onderzoeksgroep. Het gaat om de individuele inkomens van man en

vrouw. De gegevens hebben betrekking op het besteedbare inkomen per
maand    ( 11).    Het is duidelijk   dat de gehuwde mannen veruit de hoogste
inkomens hebben:    90%   van    hen   valt    in    de drie hoogste categorie&1.   De
gehuwde vrouwen hebben veruit de laagste inkomens: elf hebben   een  be-
steedbaar inkomen beneden f. 500,-- per maand; dit betreft in alle

gevallen ontvangen kinderbijslag, die tot het inkomen van de vrouw is

gerekend.  Wordt deze groep buiten beschouwing gelaten,  dan  blijken
slechts elf gehuwde vrouwen een inkomen te hebben, meestal niet hoger

dan f. 1.500,-- per maand.

Tabel 3.5.: Inkomensverdeling (besteedbaar, per maand in guldens)

Gehuwd Samenwonend

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal

Geen inkomen   1       3       4          1       1       2

500 en minder  0      11      11          1       3       4

501 - 1000    0       3       3          3       5       8

1001 - 1500    1       5       6          7       9      16

1501 - 2000   10       1      11          7       6      13

2001 - 3000   11       2      13          5       0       5

3001 - 4000    2       0       2           0       0       0

Totaal        25      25      50         24      24      48

Bij de samenwonenden is er eveneens een verschil tussen de inkomens van
mannen en vrouwen in dezelfde richting, maar het is aanzienlijk klei-
ner. Zo zijn er nagenoeg evenveel mannen als vrouwen die een besteed-

baar inkomen per persoon hebben tussen f. 1.000,-- en f. 2.000,--. Er

zijn echter ook vijf mannen die tussen de f. 2.000,- en f. 3.000,-- be-

steedbaar inkomen hebben, hetgeen bij de vrouwen niet voorkomt. Ten op-

zichte van de gehuwde mannen verdienen ook de samenwonende mannen ech-

ter minder, althans beoordeeld vanuit het besteedbare inkomen. Samen-
vattend hebben de gehuwde mannen veruit het hoogste beste edbare   inko-
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men. daarn: komen de samenwonende mannen, gevolgd door de samenwonende

vrouwen. en tenslotte op ruime afstand door de gehuwde vrouwen (12).

Zonder te beschikken over exact vergelijkbare gegevens lijkt de con-

clusie gerechtvaardigd dat de gehuwde mannen in de onderzoeksgroep een

hoger besteedbaar inkomen hebben dan in de populatie. De meest duide-

lijke aanwijzing hiervoor is het modale besteedbaar inkomen per persoon
dat in de onderzoeksgroep voor de gehuwde mannen tussen f. 2.000,-- en

f. 3.000,-- bedraagt. Ten aanzien van de overige categorieUn binnen de

onderzoeksgroep zijn er geen directe aanwijzingen voor duidelijke ver-

tekeningen ten opzichte van de populatie.

Interessant zijn ook de inkomensverschillen tussen man en vrouw per

paar. Hiertoe is tabel 3.6. opgesteld.

Tabel 3.6.: Lnkomensverschil man-vrouw  per  paar

Gehuwd Samenwonend Totaal

Ceen of beperkt verschil            0            8           8

Man > vrouw, tot f. 1000,--         2            6           8

Man > vrouw, meer dan f. 1000,--   20            7          27

Vrouw > man, tot f. 1000,--         2            2           4

Vrouw > man, meer dan f. 1000,--    1            1           2

Totaal                             25           24          49

Uit de tabel blijkt dat ook per paar de man in het algemeen meer be-

steedbaar inkomen inbrengt dan de vrouw (dit geldt voor 35 van de 49

paren). Maar tevens wordt duidelijk dat dit voor de gehuwde paren veel

sterker geldt dan voor de samenwonende paren. Bij de laatstgenoemden

kent een behoorlijk aantal paren slechts een beperkt verschil tussen de

besteedbare inkomens van man en vrouw (acht paren). Bovendien is het

aantal samenwonende paren bij wie het verschil minder dan f. 1.000,-

bedraagt aanmerkelijk groter.
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Tenslotte is de inkomensverdeling per huishouden vastgesteld door het

besteedbare inkomen van de man en dat van de vrouw bij elkaar op te

tellen  (13).  Hoewel de gegevens noodzakelijkerwijs nogal grof zijn

waardoor conclusies  onder voorbehoud moeten worden bezien,  kan met

grote waarschijnlijkheid worden gesteld dat de inkomensverdeling van

gehuwde en samenwonende paren min of meer gelijk is; binnen elke klasse

zijn beide ongeveer gelijk vertegenwoordigd. Wel is het zo dat het -2-
middelde inkomen per huishouden bij gehuwden wat hoger ligt dan bij de

samenwonenden. Hoewel    dus het besteedbare inkomen    van de gehuwde    man

gemiddeld veel hoger ligt dan dat van de samenwonende man En van de sa-

menwonende vrouw houden het gezamenlijke inkomen van het gehuwde paar

en dat van het samenwonende paar elkaar aardig in evenwicht als gevolg
van het gemiddeld veel lagere besteedbare inkomen van de gehuwde vrouw.

Als laatste onderwerp in dit overzicht van de sociale kenmerken van de

onderzoeksgroep worden de godsdienstigheid en de kerkelijke betrokken-

heid behandeld.In tabel 3.7. wordt een overzicht gegeven   van   de   mate
waarin de onderzoeksgroep als godsdienstig beschouwd kan worden.

Tabel 3.7.: Godsdienstigheid

Gehuwd Samenwonend

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal

Geen godsdienst 6     7      13     19     19      38

Wel godsdienstig, doch rekent
zich niet tot een kerkgenoot-
schap 4 3 7 1 2 3

Rekent zich tot een kerkge-
nootschap                      15    15      30      4      3       7

Totaal                         25    25      50     24     24      48

Van de gehuwden rekent zich bijna twee derde tot een kerkgenootschap;

het betreft op 66n respondent na Rooms-Katholieken. Verschil tussen

mannen en vrouwen is er niet. In totaal kan drie kwart van de gehuwde
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respondenten als godsdienstig worden beschouwd. Dit lijkt gezien de re-

sultaten van ander onderzoek nogal hoog (14). Bij de samenwonenden ligt

dit juist omgekeerd: ruim drie kwart noemt zichzelf niet godsdienstig

(ook hier is er geen verschil tussen mannen en vrouwen). Van degenen

die zich tot een kerkgenootschap rekenen is vervolgens nagegaan in hoe-

verre zij zich actief betrokken tonen; als indicatie hiervoor is het

kerkbezoek genomen, dat wil zeggen: de mate waarin men diensten van

zijn kerkgenootschap bijwoont. Dit levert het volgende overzicht op.

Tabel 3.8.: Kerkbezoek

Gehuwd Samenwonend

Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal

Nooit                   4      4       8      3     2      5

Af en toe (feestdagen)  7      6      13      1     1      2

Regelmatig              4      5       9      0     0      0

Totaal                 15     15      30      4     3      7

Toelichting is hierbij nauwelijks nodig: slechts negen gehuwde respon-

denten wonen regelmatig de diensten van hun kerkgenootschap bij. Vijf-

tien  respondenten, merendeels gehuwden, doen dat af en toe. Samenvat-

tend: de gehuwden zijn over het algemeen godsdienstig en een meerder-

heid rekent zichzelf tot een kerkgenootschap (rooms-katholiek), maar

slechts een klein deel van de laatsten woont regelmatig de diensten

bij; de samenwonenden zijn over het algemeen niet godsdienstig, slechts

een kleine groep rekent zich tot een kerkgenootschap en deze personen

wonen nauwelijks diensten bij. Zowel gehuwde mannen en vrouwen als sa-

menwonende mannen en vrouwen blijken in meerderheid gelijk gezind ten

aanzien van de godsdienstigheid. Verschillen komen voor bij 14 van de

49 paren; het betreft hier echter g&En verschillende godsdiensten, doch

uitsluitend verschillen in wel of niet godsdienstig, c.q. kerkelijk

zijn, zoals tabel 3.9. aantoont.
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Tabel 3.9.: Verschillen in godsdienst tussen man en vrouw (15)

Gehuwd Samenwonend

Beiden niet godsdienstig               5          16

Beiden dezelfde godsdienst (RK)       13           1

Beiden godsdienstig, doch ene

partner niet kerkelijk                 4           1

Een partner godsdienstig,

andere niet godsdienstig               3           6

Totaal                                25          24

Enkele conclusies

Uit de beschrijving van de sociale kenmerken van de onderzoeksgroep

kunnen vanuit verschillende invalshoeken conclusies worden getrokken.

In de eerste plaats is aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid

van vertekeningen ten opzichte van de populatie. De hieruit voort-

vloeiende conclusies hebben betrekking op het bijzondere karakter van

de onderzoeksgroep in vergelijking met de populatie, maar ze dienen met

de nodige voorzichtigheid beoordeeld te worden, omdat vergelijkbare ge-

gevens slechts in beperkte mate beschikbaar zijn of niet gepresenteerd

kunnen worden binnen het bestek van deze rapportage.

De volgende vertekeningen doen zich naar alle waarschijnlijkheid voor.

Allereerst bij de gehuwden: zij zijn vermoedelijk jonger dan de popula-

tie en waren tevens jonger bij hun huwelijkssluiting. In de onderzoeks-

groep zijn meer vrouwen beroepsmatig werkzaam, waar tegenover staat dat

zij wellicht gemiddeld minder uren per week werkzaam ziln. Het oplei-

dingsniveau ligt in de onderzoeksgroep beduidend hoger; dit is veruit

de duidelijkste vertekening. Verder is er waarschijnlijk sprake van een

oververtegenwoordiging van gehuwde mannen met een relatief hoog be-

steedbaar inkomen. Tenslotte lijkt het aantal godsdienstigen, gezien de

gehanteerde leeftijdsgrenzen,   aan   de   hoge   kant. Ten aanzien   van   de  -sa-
menwonenden: de onderzoeksgroep is waarschijnlijk ouder, hoofdzakelijk
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de mannen; ook de leeftijd bij het aangaan van de relatie ligt vermoe-

delijk behoorlijk hoger. Het aantal vrouwen op het hoogste beroepsni-

veau lijkt te gering. Ook bij de samenwonenden is het aantal responden-

ten met een hoog opleidingsniveau oververtegenwoordigd, maar veel min-

der dan bij de gehuwden.

In de tweede plaats kunnen conclusies worden getrokken over de variatie

in de onderzoeksgroep. Eerder is reeds benadrukt dat dit met het oog op

het opsporen van typen van groot belang is. De sociale kenmerken geven

geen verdere aanleiding tot ongerustheid op dit punt. Problematisch

zijn slechts drie kenmerken, uitsluitend voor wat betreft de samenwo-

nenden: zij zijn bijna allen kinderloos, de samenwonende vrouwen zijn

inzake het beroepsniveau sterk geconcentreerd in de middencategorie en

verder zijn samenwonenden nauwelijks vertegenwoordigd op het laagste

opleidingsniveau.

In de derde plaats zijn de verschillen tussen gehuwden en samenwonenden

relevant. In het algemeen kan worden gesteld dat de sociale karakteris-

tiek van beide subgroepen in sterke mate verschillend is. Terwille  van

de overzichtelijkheid sommen we de belangrijkste verschillen systema-

tisch op:

Leeftijd: de gehuwden zijn gemiddeld ouder dan de samenwonenden; het

verschil is echter gering bij de mannen.

Duur van de relatie: de gehuwden zijn aanzienlijk langer bij elkaar.

Leeftijd bij het begin van de relatie: tegen de verwachting in waren de

samenwonenden bij het aangaan van de relatie ouder dan de gehuwden.

Kinderen: driekwart van de gehuwden heeft kinderen, terwijl de samen-

wonenden bijna allen kinderloos zijn.

Beroepsniveau: de samenwonende mannen zijn veel sterker vertegenwoor-

digd in de hoogste klasse; de samenwonende vrouwen in de middenklasse.

Gemiddeld kennen de samenwonenden een hoger beroepsniveau dan de gehuw-

den.

Beroepsmatige werkzaamheid: ongeveer een vijfde van de samenwonenden is

ten tijde van het onderzoek studerend; dit komt bij de gehuwden niet

voor. Gehuwde mannen zijn uitsluitend full-time werkzaam; bij de samen-
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wonende mannen komt part-time werken redelijk vaak voor, nog meer ech-

ter bij de samenwonende vrouwen. De helft van de gehuwde vrouwen is

huisvrouw; de overigen werken vooral part-time (meer dan bij de samen-

wonenden).

Opleidingsniveau: hier doet zich het belangrijkste verschil voor tussen

gehuwden en samenwonenden. De laatstgenoemden hebben gemiddeld   een   veel
hogere opleiding genoten dan de eerstgenoemden.

Inkomen: gemiddeld hebben de gehuwde mannen het hoogste inkomen, ge-

volgd   door de samenwonende mannen, de samenwonende vrouwen   en de gehuw-
de vrouwen. Het verschil in inkomen tussen man en vrouw is bij de ge-
huwde paren veel groter dan bij de samenwonende paren.

Godsdienstigheid: de meeste gehuwden zijn godsdienstig; de meeste sa-

menwonenden zijn dat niet.

Tenslotte kan gewezen worden op enkele opvallende verschillen tussen

mannen en vrouwen. Dit was weliswaar niet het belangrijkste aandachts-

punt, maar de gesignaleerde verschillen zijn voldoende relevant.  De

vrouwen zijn gemiddeld jonger dan de mannen. Hun beroepsniveau ligt in
het algemeen lager dan dat van de mannen en zij werken meer part-time.

Het besteedbare inkomen van de vrouwen ligt gemiddeld over de hele

groep en per paar lager dan dat van de mannen. Tenslotte verschillen

mannen en vrouwen op een typisch traditionele wijze van elkaar voor wat

betreft beroeps- en onderwijssector: in het algemeen zijn beiden werk-

zaam (geweest) en hebben opleidingen gevolgd (of volgden op dat moment)

in sectoren die van oudeher met hun eigen geslacht verbonden worden. De

traditionele geslachtsdifferenti@le gerichtheid op bepaalde opleidingen

en beroepen is in de onderzoeksgroep vrij duidelijk aanwezig, vooral

bij de gehuwden.
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HOOFDSTUK 4

HET RELATIE-TYPE A: TUSSEN GEBONDENHEID EN VRI.]HErn

4.1. Inleiding: algemene opzet van de beschrijvingen

in dit hooldstuk en de twee volgende staat de beschrijving centraal van
de drie empirische typen twee-relaties aan de hand van de uitkomsten

van de clusteranalyse. De belangrijkste kenmerken van elk type komen

dan duidelijk naar voren. Zoals bekend is voor de clusteranalyse ge-

bruik gemaakt van variabelen die abstracties zijn van de gegevens uit

de oorspronkelijke gespreksprotocollen. De gehanteerde categorieinstel-

sels bevatten nogal ruwe onderscheidingen. Daardoor zijn ook de kenmer-

ken van de aangetroffen typen in vrij grove termen geformuleerd. Om het

beoogde doel te bereiken, te weten een genuanceerde beschrijving van de

opgespoorde typen, is een interpretatieve analyse nodig aan de hand van

de oorspronkelijke gespreksprotocollen. Met andere woorden: om de bete-
kenis vati de ruwe kenmerken te verduidelijken, de samenhang tussen af-
zonderlijke kenmerken te late,1 zien en dus om een begrijpelijk en zo
volledig mogelijk beeld van de typen te geven dienen de uitkomsten van

de clusteranalyse aangevuld te worden met de gedetailleerde informatie
uit de gespreksprotocollen. Een dergelijke "verstehende" analyse kan

ver reiken: men kan de ruwe kenmerken van elk aspect van de twee-rela-

tie nader uitdiepen naar onderdelen, naar hoofd- en neventrends, naar

motieven en samenhangen daartussen. Mits een zorgvuldige systematiek in
de beschrijving wordt gehanteerd zal dit de "rijkheid" van het beeld
dat men van het type ontwikkelt, ten goede komen. Deze interpretatieve

analyse heeft een sterk kennissociologisch karakter. Telkens opnieuw

wordt gezocht naar definities van aspecten van de sociale werkelijkheid

die de twee-relatie is. Het gaat om de associaties die bepaalde begrip-

pen of verschijnselen oproepen of uitlokken en om de typerende uitdruk-

kingen en zegswijzen. De aandacht dient uit te gaan naar alle subjec-

tieve constructies die aan de twee-relatie zin en betekenis verlenen.

Alle beschouwingen die bepalen wat men verstaat onder een twee-relatie

en specifieke aspecten ervan, zijn van belang, alsmede het geheel aan
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idee  over de juiste levenswijze in de twee-relatie (het "ethos" van
een relatie-type, zou men kunnen zeggen). We zijn gelnteresseerd in de
bewustzijnsinhouden van personen die een twee-relatie volgens een be-
paald type zijn aangegaan, maar ook in de mate waarin hun gedragspatro-

nen volgens deze "ideologieal" gestructureerd zijn.

Voor de beschrijving van elk type zal via de "scores" op de verschil-
lende kenmerken een "profiel" worden geschetst, waaruit het karakter
van een type zo goed mogelijk blijkt. Dit heeft ook betrekking op de
variatie die binnen elk type aanwezig is. Om het juiste "profiel" te
achterhalen wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de frequen-
tieverdeling van elke variabele, waar mogelijk de gemiddelde score en

de spreiding van de antwoorden. Het profiel moet in eerste instantie
recht doen aan deze statistische grootheden. Daarna worden aan de hand
van de gespreksverslagen relevante aspecten van het "profiel" uitge-
diept en worden nuances aangebracht. Dit is de "verstehende" analyse.
Ter illustratie zullen telkens gedeelten uit de gesprekken worden opge-
nomen die het meest kenmerkend zijn of een goed overzicht bieden van
gebruikte uitdrukkingen. Verder wordt per type ook een aantal sociale
kenmerken besproken. Per type is een overzicht van de frequentieverde-

ling en de gemiddelde score van elke variabele die bij de beschrijving
van de typen is gebruikt, opgenomen in bijlage 2.

De bestudeerde dimensies van de twee-relatie (zie paragraaf 2.1.) zijn
ingedeeld naar zes onderwerpen:
* Algemene beelden: basisoriUntaties tegenover relaties in het algemeen

en tegenover de eigen relatie;

* Omvattendheid van de relatie;

* Gelijkberechtiging, macht en rolverdeling;

* Communicatie, overleg en conflict;

* Beleving van seksualiteit;
* Houding ten opzichte van de gezinsvorming.

Bij de beschrijving van het relatie-type A zal telkens eerst uiteenge-
zet worden, wat de betekenis is van elk onderwerp en de bijbehorende
dimensies; welke variabelen of kenmerken daartoe behoren en wat de ach-
terliggende theoretische eigenschap is, waaruit elke variabele voort-



61

komt. Hiernaar zal dan bij de beschrijving van het relatie-type B (in

hoofdstuk 5) en het relatie-type C (in hoofdstuk 6) worden verwezen.

4.2. Het relatie-type A in het algemeen

Eerder is al gesteld dat dit relatie-type - met vijfentwintig paren het

meest voorkomend in de onderzoeksgroep - ten aanzien van essentiale ba-

sisoriantaties sterk afwijkt van het burgerlijke ideaaltype. De mannen

en vrouwen van dit type hebben duidelijk afscheid genomen van de idea-

len, normen en gedragspatronen die voor het burgerlijke relatiemodel zo

typerend zijn. Anderzijds verschillen de paren van het relatie-type A

op een aantal algemene 6n concrete kenmerken duidelijk van het gecon-

strueerde ideaaltype van de moderne relatie. In dit hoofdstuk zal uit-

gelegd worden op elke wijze dit type tegelijkertijd fundamenteel niet-

burgerlijk genoemd moet worden En niettemin duidelijk afwijkend is van

het moderne ideaaltypische relatiemodel. Beargumenteerd zal worden dat

het relatie-type A zich als het ware op een ontwikkelingslijn in de
richting van het moderne ideaaltype bevindt; de positie van het type A

op deze lijn moet helder vastgesteld worden. Opvallend is natuurlijk

dat de meeste paren van dit relatie-type samenwonend zijn; slechts drie

van de 25 paren die tot dit type behoren zijn gehuwd.

4.3. Algemene beelden: basisoriantaties tegenover relaties   in   het

algemeen en tegenover de eigen relatie

Het gesprek met de respondent was zo opgezet dat vanuit een breed per-

spectief werd gestart. Hiertoe werden de respondent vragen gesteld die

tot de volgende twee dimensies behoren: "oordeel over maatschappelijke

ontwikkelingen rond relaties" en "algemeen karakter  van de relatie".

A. Oordeel over maatschappelijke ontwikkelingen rond relaties

In paragraaf 2.1. is deze dimensie omschreven als de perceptie van ver-

anderingen in de maatschappelijke normering rond relaties en het eigen
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oordeel daarover. Concreet betreft het de vraag naar geoorloofde vrij-

heid in relaties in het algemeen 6n naar de normatieve voorkeur voor

gehuwd zijn of samenwonen (1).

Voor de wenselilk geachte of geoorloofde vrijheid van mensen in rela-

ties is de trend in het type A duidelijk: de partners dienen zoveel mo-

gelijk vrijheid te bezitten om hun relatie naar hun persoonlijke wensen

en inzichten te structureren, maar zij hebben w61 een verantwoordelijk-

heid naar elkaar toe.  Daarom worden inperkingen van de individuele

vrijheid in de relatie niet zonder meer afgewezen, zolang het om be-

grenzingen gaat die de partners z6lf hebben aangebracht. Zeer duidelijk

worden beperkingen in de individuele vrijheid die van buitenaf komen,

niet geaccepteerd. Hieronder volgen enkele citaten uit de gespreksver-

slagen ter verduidelijking.

"Ik vind dat iedereen zoveel mogelijk vrijheid moet hebben in het
aangaan van een relatie, de bepalingen liggen slechts bij degene
met wie je de relatie aangaat. Beperkingen van buiten zouden niet
moeten,  maar het gebeurt natuurlijk toch" (vrouw, gehuwd).

"Positief, die toegenomen vrijheid. Maar die moet niet zo groot
worden dat ieder maar zijn eigen weg kan gaan... je moet voor
jezelf weten hoever  le  kunt gaan" (vrouw, gehuwd).

"De vrijheid moet zo groot mogelijk zijn voor ieder individu om
z6lf de mate van vrijheid te bepalen. Er zijn mensen die geen
vrijheid willen en er zijn mensen die heel veel vrijheid willen.
Voor beide soorten mensen moet binnen de samenleving ruimte zijn.

En als je over grenzen wil spreken dan ligt de grens dat je de
andere mensen niet ongewild door jouw vrijheid in hun vrijheid
moet belemmeren" (vrouw, samenwonend).

"De omgeving mag geen belemmerende factor zijn voor het individu
om zijn eigen leven inhoud te geven... of de vrijheid in de rela-

tie groter is of niet groter moet worden moet door de partners
zelf bepaald kunnen worden" (man, gehuwd).

"Je moet zoveel mogelijk vrijheid hebben; de vrijheid hebben om af
te spreken, hoe je dingen wil doen. Gdgn lukrake vrijheid, van je
doet  maar   raak. Niet alleen  maar   doen,   waar   je   zin   in  hebt"   (man,
samenwonend).

"Er zouden idealiter geen grenzen moeten zijn aan de vrijheid van
mensen   in hun relaties,   maar   in de praktijk   kan dat natuurlijk
niet helemaal. Als je een relatie aangaat heb je toch een verant-
woordelijkheid tegenover die persoon ... verantwoordelijkheid is
de  keerzijde van vrijheid" (man, samenwonend).
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"'1'6veel vrijheid is ook illet gezond, denk ik, als Je le relaties
le  l tchi  01)  gailt  i,akkell,  ga  je  ze  automatiscli ook eerder 41 f kappeti.
liet woord verplichting is misschien wel ouderwets, maar het lijkt
me toch ook wel gezond om verplichtingen aan elkaar te hebben"
(man, samenwonend).

Ten aanzien van de normatieve voorkeur voor een bepaalde relatievorm

blijkt men in dit type relatie huwelijk en samenwoning in principe ge-
lijk te waarderen, ongeacht welke relatievorm men op het moment zelf

heeft. Gehuwd of samenwonen zijn hetzelfde; het maakt emotioneel niets

uit of je het een of het ander doet, zo luidt de opvatting. Dit tekent

zich af in twee richtingen. Enerzijds acht men samenwonen een volwaar-
dig alternatief naast het huwelijk, anderzijds heeft men nauwelijks

principiole bezwaren om te gaan trouwen, voorzover men thans gamenwo-

nend is. In de gesprekken kwam vaak naar voren dat men een soort afwe-

ging maakt van de voors en tegens van een bepaalde relatievorm, gegeven

bepaalde situaties (bijvoorbeeld kinderen krijgen, financiale perike-

len,    studie)   en op grond daarvan voor huwelijk of samenwonen   zou   k:Le-

zen. Zo rechtvaardigt men de gekozen relatievorm of men geeft aan van-

wege die afweging een verandering in de nabije toekomst na te streven.

"Het maakt nd geen verschil meer voor me. Een tijd geleden had ik
het gevoel dat je met een huwelijk meer benadrukte "samen tot de
dood ons scheidt",   dus  dat  het meer bindt. Nu maakt  het  geen  ver-
schil    meer    voor me, omdat inmiddels is gebleken    dat het zonder
huwelijk ook stabiel is" (vrouw, samenwonend).

"Ik vind niet dat je het (samenwonen, AvdA) moet zien als het uit-
proberen van de relatie of van je partner, want ik denk dat het je
hele leven uitproberen blijft, je moet blijven geven en nemen en
vooral praten, praten en praten en je moet blijven vechten voor je
relatie, tot zolang als je het maar volhoudt; maar voor mij maakt
het gaan samenwonen geen verschil met gaan trouwen, je moet het
ook zeker weten" (vrouw, samenwonend).

"Ik zie niet zoveel verschil tussen trouwen of samenwonen, als het
gaat om hoe mensen hun relatie invullen. Ook het huwelijk is nogal
veranderd, veel mensen die getrouwd zijn zijn inhoudelijk hetzelf-
de met elkaar bezig als samenwonenden" (man, samenwonend).

"Wat mezelf betreft vind ik het zo voorlopig goed, ik heb nu nog
geen plannen dat ik per se wil gaan trouwen, ik zal wel zien, de
tijd spreekt voor zich. Over het algemeen gesproken kan ik me
voorstellen dat mensen willen gaan trouwen en ik heb ook niks te-
gen het huwelijk. Vaak zie ik niet eens het verschil tussen een
relatie in het huwelijk of een samenwonersrelatie" (vrouw, samen-
wonend).
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"Getrouwd zijn, daar heb je een officieel bewijs dat het mag. Maar
gevoelsmatig vind ik het geen verschil uitmaken. Het verwijt dat
je van andere mensen hoort, van het is toch wel makkelijk zo, want
als je elkaar   beu   bent,   dan   ga   je   maar: die mening   ben   ik   niet
toegedaan. Dat is een heel proces net zoals bij het huwelijk om
wel of niet uit elkaar te gaan en als je wel uit elkaar gaat dan
duurt het nog een hele tijd voordat je er vrij van bent en het
verwerkt  hebt" (man, samenwonend).

"Niet  getrouwd  zijn  is  voor  ons geen principidle keuze geweest;
het is gewoon zo gegroeid en er is weinig reden geweest om het te
veranderen. Ik vind het niet verkeerd of zo om te gaan trouwen,
maar  ik  zie  er  ook geen speciale voordelen  in" (man, samenwonend).

Een vaak gehoord oordeel over samenwonenden, namelijk dat zij zo gemak-

kelijk uit elkaar gaan, wordt duidelijk afgewezen, zoals uit enkele ci-
taten blijkt. Reeds eerder bleek besef  van de verantwoordeli jkheid  van
partners tegenover elkaar aanwezig: we komen hierop terug bij de dimen-

sie "betrokkenheid, inzet en duurzaamheid" (paragraaf  4.4.  sub  B.).

Interessant zijn de specifieke voors en tegens die ten aanzien van hu-

welijk en samenwonen werden genoemd, omdat ze karakteristiek zijn voor

dit type relatie en precies in de lijn van het voorafgaande liggen. Men

acht een aantal maatschappelijke voor- en nadelen van beide relatievor-

men aanwezig, die men niet gerechtvaardigd vindt. Als belangrijkste na-

deel van samenwonen wordt een maatschappelijke achterstelling genoemd:

samenwonenden krijgen in veel situaties te maken met financiale compli-

caties; wanneer men kinderen wil levert dat moeilijkheden op; er is in
het algemeen een gebrek aan wettelijke erkenning van samenwonen; 6n er
is sprake van sociale achterstelling, doordat samenwonen een lagere

status inhoudt. Men heeft een uitgesproken mening over deze nadelen:

het is niet juist, dat mensen die om welke reden dan ook willen samen-

wonen, daarvan worden weerhouden door bepaalde problemen die vanuit de

maatschappij worden opgeworpen. Duidelijk wordt dat men gelijkwaardig-
heid van huwelijk en samenwonen niet alleen in emotioneel,   maar   ook   in
maatschappelijk opzicht belangrijk acht.

Er wordt verder veelvuldig gewezen op &60 verschil tussen huwelijk en

samenwonen dat los van het bovenstaande beschouwd moet worden: het hu-

welijk is een sterk geInstitutionaliseerde relatievorm, waaraan tradi-

tioneel veel regels en vaste voorschriften verbonden zijn die als een
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knellende band kunnen fungeren. Voor gehuwden gelden andere verwach-

tingen, met name het als paar naar buiten treden. Als gehuwde word je

afstandelijker benaderd en ben je meer gebonden aan en afhankelijk van

je partner. Dat stuit in het relatie-type A op een psychische barriare.

Men hecht sterk aan persoonlijke vrijheid van de partners binnen en

buiten de sfeer van de relatie en is bevreesd of ervaart, dat het huwe-

lijk de mogelijkheden beperkt om een relatie volgens eigen wensen of

behoeften in te richten. Hoewel met name samenwonende respondenten deze

opvatting toegedaan zijn, is het 66k bij enkele gehuwden in het rela-

tie-type A herkenbaar.

" . . .   het   huwelijk   is   een meer geaccepteerde   vorm. Het heeft   ook
een veel duidelijker en vastgelegder verwachtingspatroon. Het is
iets officieels. Nou, ik vind het absoluut absurd om een relatie
wettelijk vast te leggen... ik heb geen wettelijke bevestiging
nodig van mijn relatie. Het is mijn keuze die ik met die persoon
maak, dat is voor mij voldoende, dat hoeft voor mij niet bevestigd
te worden door een papiertje. Door te gaan samenwonen kun je nog
meer gebruik maken van de toegenomen vrijheid, omdat je jezelf
voor  een stuk losmaakt  van de verwachtingen van andere mensen...
voor mij is het samenwonen toch ook wel een stuk me afzetten tegen

zoals er vroeger werd geleefd; dat was allemaal zo uitgestippeld,
er was zo'n vast patroon van wat er van je verwacht werd, dat dit
voor jezelf heel weinig ruimte meer overlaat. Dat is nu wel minder

maar ik voel nog steeds dat het huwelijk veel te weinig ruimte
biedt,    dat    het    een    heel stuk zelfontplooiing zou belemmeren"
(vrouw, samenwonend).

"Er is een statusverschil tussen trouwen en samenwonen. Een meisje
wordt ineens als vrouw gezien, raar is dat. Dat verschil wordt
vooral door de omgeving bepaald ... Negatief van trouwen is dat je
voor iedereen meteen gekoppeld bent aan een vrouw ...

"
(man, sa-

menwonend).

"Als je getrouwd bent verwacht je per definitie je gehele verdere
leven samen te leven, dat wordt ook gevraagd als je met elkaar
trouwt. Dat legt er een bepaalde claim op. Het is officieel, men-
sen reageren in je werksituatie anders op gehuwden ... Van samen-
wonenden accepteren ze wel dat je met anderen uitgaat, van een ge-
trouwde vrouw niet. Het werkt heel bevestigend. Als het in de tijd
dat wij trouwden gewoon was geweest om te gaan samenwonen, dan
zouden we dat hebben gedaan. Ik zou dan veel zelfstandiger zijn
geworden" (vrouw, gehuwd).

"Bovendien is het huwelijk een zo geYnstitutionaliseerd iets, waar
zoveel normen en voorschriften aan verbonden zijn dat je daarom
alleen al bij elkaar zou blijven. Het huwelijk heeft daarom iets
automatisch, het wordt al gauw een sleur..." (vrouw, samenwonend).
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"... dat traditionele patroontje dat aan trouwen vastzitt Je zit

aan elkaar gebakken. Niet dat je nou kunt flierefluiten, maar toch
zit er ergens  een stuk vrijheid  in (het samenwonen,  AvdA).  Met  na-
me reageert de omgeving er anders op ... daarom geef ik de voor-
keur aan samenwonen als reactie op het ... huisje, boompje, beest-
je" (man, samenwonend).

"Met samenwonen maak je afspraken op het moment dat je eraan toe
bent,   behalve   dat   word   je   er per beslissing   die je neemt   ook   toe
gedwongen om er echt goed over na te denken ... wanneer je trouwt
dan komt er een soort standaard contract dat over je heen valt en
daar hoef je verder helemaal niet over na te denken ... samenwonen
is iets waarbij je een heleboel dingen veel geleidelijker doet"
(man, samenwonend).

Deze citaten suggereren dat men zich sterk tegen het huwelijk afzet,

wat in strijd zou zijn met de eerder genoemde gelijke waardering voor

beide relatievormen. Het is echter uitsluitend het institutionele ka-

rakter van het huwelijk, met name het normatieve maatschappelijke ver-
wachtingspatroon, dat wordt afgewezen omdat het als te knellend en te
gebonden wordt gezien. Voor de persoonlijke beleving of de concrete

structurering van de relatie maakt het niet uit of men getrouwd of sa-
menwonend zou zijn. Vanwege het maatschappelijke verwachtingspatroon
ten opzichte van gehuwden neigt men ernaar het samenwonen als de te

prefereren relatievorm te zien.

B. Algemeen karakter vati de relatie

Bij deze dimensie gaat het om basisoriUntaties in de eigen relatie (in
tegenstelling tot het voorgaande: dat betrof de basisorigntatie tegen-

over relaties in het algemeen). De respondent is gevraagd om zo uitvoe-

rig mogelijk aan te geven welke motieven hij of zij had om te gaan

trouwen, respectievelijk samenwonen, 6n vervolgens wat hij of zij als

de  belangrijkste  kenmerken of  eigenschappen  beschouwt  van  de eigen
relatie. Dit leverde uiterst gevarieerde en gedetailleerde informatie
op, waarin niettemin een aantal duidelijke lijnen waarneembaar zijn. De
belangrijkste idealen, waarden, verwachtingen en gedragspatronen van
elke relatie kunnen eruit gedestilleerd worden, op grond waarvan aan de
relatie een of enkele algemene hoofdkenmerken zijn toegekend. Dit is

het  resultaat van vergelijking van de verschillende componenten die

door man en vrouw worden genoemd, alsmede de nadruk die 4oor hen wordt
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gelegd op genoemde componenten (2). Hier zullen elk hoofdkenmerk en de

componenten ervan apart worden besproken.

Het relatie-type A wordt gekenmerkt door twee basisoridntaties: kame-

raadschappelijkheid  en  individualiteit.  Beide  hoofdkenmerken  worden

duidelijk nASst elkaar aangetroffen. Kameraadschappelijkheid omvat con-

crete componenten als: vertrouwen in elkaar hebben, vriendschap, op

iemand terug kunnen vallen, begrip hebben voor elkaar, weten wat je aan

elkaar hebt, op elkaar ingespeeld zijn, iemand hebben die achter je

staat, samen iets opbouwen. Individualiteit wordt in dit relatie-type

uitgedrukt met termen als: vrijheid behouden, elkaar ruimte laten, een

eigen leven kunnen leiden, zelfstandigheid en onafhankelijkheid behou-

den, elkaar niet (wezenlijk?) veranderen. Het is buitengewoon interes-

sant dat deze twee hoofdkenmerken in dit type relatie naast elkaar be-
staan. Door veel paren wordt zelfs expliciet verwezen naar deze combi-

natie. Het vermoeden dringt zich op dat juist dit samengaan essentieel

is voor het relatie-type A. In dit verband moet echter gewezen worden

op het min of meer tegengestelde karakter van beide hoofdkenmerken: in-

dividualiteit bevat als het ware een "scheidende" werking voor de rela-

tie (maar wijst op een basismotief voor de individuen die de relatie

zijn aangegaan); kameraadschappelijkheid vormt   als  het  ware  het   "bin-

dende" element van de relatie, het geeft het basismotief voor de rela-

tie aan. De verhouding tussen beide hoofdkenmerken is dus niet pro-

bleemloos, zij liggen niet in elkaars verlengde, maar zijn eerder te-

gengestelde krachten. Tegelijkertijd duiden ze op twee basismotieven:

een specifieke wijze van relatievorming &0 een specifieke wijze van

individu zijn. De paren uit type A geven duidelijk te kennen dat het

een niet zonder het ander gezien mag worden; en zij geven er tevens

blijk van zich bewust te zijn van de moeilijke verhouding tussen belde

motieven, die hen voortdurend en onontkoombaar voor nieuwe afwegingen

plaatst.

Het oprijzende beeld wordt nog versterkt door enkele andere kenmerken

die hetzij in de richting van kameraadschappelijkheid, hetzij in de

richting van individualiteit wijzen. Wat het eerste betreft wordt ge-

doeld op het belang van huiselijkheid of gezelligheid. Vaak worden in
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een adem met componenten die verwijzen naar kameraadschappelijkheid ook

zaken genoemd als: het fijn vinden met iemand een woning te delen, sa-

men met iemand onder een dak wonen, iemands nabijheid prettig vinden,

een thuis hebben, niet alleen zijn, bij elkaar zijn. Deze componenten

moeten niet worden geInterpreteerd als uitdrukkingen van het streven om

een eenheid te vormen. De gezochte huiselijkheid of gezelligheid is

niet een concretisering van dit typisch burgerlijke ideaal, maar vormt

een ondergrond of voedingsbodem voor kameraadschappelijkheid. Een voor

het type A relevant kenmerk dat gewoonlijk in relatie tot individuali-

teit wordt genoemd, betreft het streven naar een wederzijdse stimulans.

Dit omvat componenten als: belangstelling voor elkaars bezigheden heb-

ben, ervaringen uitwisselen, samen groeien, elkaars ontwikkeling stimu-

leren, een voortdurende evaluatie van de relatie of bezig zijn met de

relatie. Eigenlijk vormt dit kenmerk de intermediarende kracht tussen

kameraadschappelijkheid en individualiteit. Het geeft de mogelijkheid

aan om kameraadschappelijkheid positief aan te wenden voor individuali-

teit; 6n de mogelijkheid om individualiteit te integreren binnen het

kader van een kameraadschappelijke relatie. Uitdrukkelijk wordt hier

gesproken van "mogelijkheid",  en  wel  om twee redenen. Ten eerste  is  dit

kenmerk van "wederzijdse stimulans" het minst dominant; ten tweede

wordt het door de paren van dit type hoofdzakelijk als een ideaal be-

schreven, als een pogen of een streven waarbij niet geheel duidelijk

wordt of men erin slaagt het te bereiken. Bij uitstek vormt het de uit-

drukking van dit relatie-type als een moeilijke opgave, waaraan hoge

idealen gekoppeld worden die lang niet altijd gerealiseerd kunnen wor-

den. Hierna volgt een aantal gedeelten uit de gespreksverslagen, waarin

de combinatie van de hoofdkenmerken kameraadschappelijkheid en indivi-

dualiteit, aangevuld met elementen van de kenmerken huiselijkheid/ge-

zelligheid en wederzijdse stimulans het duidelijkst naar voren komt.

Terwille van de inzichtelijkheid zijn ook enkele langere passages opge-

nomen.

"We wilden bij elkaar zijn ... ik verwachtte een stuk geborgen-
heid, een stuk van jezelf bij de ander kwijt kunnen, samen genie-
ten van een hoop dingen, ik kon echt op hem bouwen, hij zou me
niet zo maar laten vallen, ik verwachtte een groot stuk vertrou-
wen, een stuk vriendschap. Ik vind nog steeds dat we erg fijn met
elkaar overweg kunnen, dat we beiden elkaar de mogelijkheid geven
om dingen te doen die je graag wilt, dat je niet zo aan elkaar ge-
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klonken zit dat je alleen nog maar dingen kunt doen, ieder zijn
eigen persoonlijkheid ontplooien en je stimuleert elkaar daartoe.
We vinden het fijn om samen te zijn. Het grote vertrouwen dat je
in elkaar hebt, dat je altijd voor 100% van de ander op aan kunt.
Je hebt elkaar goed leren kennen, je kunt reacties voorspellen. We
hebben  veel voor elkaar over" (vrouw, gehuwd).

" Ik   heb het gevoel   dat   we   met   zi jn tweedn iets kunnen betekenen
voor de buitenwereld. Maatschappelijk gezien proberen we actief te

zijn  in verschillende maatschappelijke geledingen zodat mensen
kunnen voelen dat de basis vanwaaruit we werken, dat wij tweegn

dat zijn. Voor elkaar betekent dat het samenzijn, dat er een stuk
geborgenheid is, dat je van elkaar op aan kunt, dat er gelijkwaar-
digheid heerst, dat je elkaar tracht te stimuleren, te ontwikke-
len. Ik zie het als een twee-eenheid, maar dan niet in afhankelij-
ke zin, maar in die zin dat je beiden, ieder op je eigen manier,
mens   bent,   maar   dan   toch   met iets gezamenli jks" (man, echtgenoot
van vrouw hiervoor).

"We zijn gaan samenwonen omdat we van elkaar hielden en bij elkaar
wilden zijn ... belangrijk is ook dat je verwacht een eigen huis
en   thuis te hebben.   In onze relatie   vind ik solidariteit en samen
dingen oplossen en verwerken. Elkaar helpen in moeilijke situaties
en ook plezier delen. Dingen samen doen enerzijds en een stuk
vrijheid voor allebei anderzijds. Veel praten is ook een kenmerk
van onze relatie, ook over dingen die niet direct met onszelf te
maken hebben. Ik vind ook belangrijk dat je met z'n tweedn zo goed

in elkaar zit dat je andere vrienden die in de puree zitten kunt
helpen" (man, samenwonend).

"Uitersten zijn in onze relatie heel belangrijk. Het ene moment
jagen we mekadr het kot uit, en het andere moment zijn we weer
ontzettend dicht bij elkaar. We laten elkaar aardig vrij, we
claimen elkaar niet; belangrijk is dat je er voor elkaar bent,
zowel  bij  ups  als bij downs" (man, samenwonend).

"Wij zijn allebei ontzettende individualisten; het elkaar geven
van die vrijheid is heel belangrijk. Maar we balen ook wel eens
van elkaars activiteiten, want als hij thuis is ben ik er niet en
andersom en dan komen we elkaar om een uur of een 's nachts eens
een keer tegen. Dat is niet altijd even prettig. Hij voelt zich
wel betrokken bij mijn werk en als ik zin heb en het komt zo uit
dan ga ik met hem met de muzikale toestanden mee en heb ik geen
zin dan is het ook prima. Voor andere mensen komt het heel vreemd
over dat wij zozeer ieder onze eigen gang gaan zonder elkaar te
wantrouwen.  We vertrouwen volkomen op elkaar en zijn ook heel
eerlijk tegen elkaar. Je hebt iemand waarmee je kunt praten ...
iemand hebben waarvan je weet dat hij achter je staat. Iemand die
je steunt in een hele hoop situaties die je niet alleen kunt over-
zien. Dat is voor mij het belangrijkste. Iemand die je stimuleert,
waar   je op terug kunt vallen,   die   zorg  voor je heeft" (vrouw,   sa-
menwonend).
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"Onze relatie? Nou eigenlijk een relatie van twee individualisten
... wij zijn twee zeer verschillende mensen. Wij hebben beiden een
grote mate van vrijheid en we bewaren onze onafhankelijkheid. Hetis nog nooit gebeurd   dat   de een tegen   de ander heeft gezegd:    ' ik
vind dat jij dit moet doen of moet zijn'. We hebben 66n regel en
dat is vreemdgaan, en zeker als het stiekem gebeurt, dat is het
einde van de relatie; en we hebben 6gn dwingende afspraak: laat
elkaar weten waar je bent, zodat niemand zich ongerust behoeft te
maken" (man, partner van vrouw hiervoor).

"Het meest typerende is elkaar voldoende vrij laten om voor een

deel je eigen leven te leiden, maar niet zoveel vrij laten, dat je
niets meer samen hebt. Wat voor mij belangrijk is in deze relatie,
is dat hij er is als ik hem nodig heb" (vrouw, samenwonend).

"Ik vind het belangrijk dat we ieder een eigen werkkring hebben,
dat we ieder eigen bezigheden hebben en daarnaast een aantal din-
gen   samen   doen,   dat   vind   ik heel plezierig. Daarmee   werk   je   in   de
hand dat je je eigen vrienden en kennissen hebt, ik vind het niet
vanzelfsprekend dat mijn vrienden ook de hare zouden moeten zijn
of   andersom,   al   vind   ik  het   wel   fijn,   dat  we een aantal gemeen-
schappelijke kennissen hebben" (man, partner van vrouw hiervoor).

"Kenmerken? ... veel samen doen, elkaar steeds meer vrij laten, in
de keuze wat je samen wilt doen en wat je alleen wilt doen. Elkaar
steeds beter aanvoelen, beter weten wanneer de ander iets alleen
of samen wil doen, elkaar aanvullen, er voor elkaar zijn, als je
elkaar nodig hebt" (vrouw, samenwonend).

"Wij hebben in de loop van de vijf jaren dat we samenwonen een
hele goede band opgebouwd, die is intensiever geworden. Verder
laten we elkaar ongelooflijk vrij, althans, daar streef ik heel
sterk naar. A. wil wel meer dingen samen doen of meer dingen op
elkaar betrekken. Ik ben nogal op mijn vrijheid gesteld, ik ben
nogal een solofiguur... dat levert nog wel eens problemen op, want
het gaat om eigenschappen die moeilijk te verenigen zijn, dus dat

betekent dat er nog wel eens water bij de wijn wordt gedaan" (man,
samenwonend).

"Wat ik ervan verwachtte was dat ik een fijne gesprekspartner zou
hebben, waar ik veel tegen zou kunnen praten en waar ik veel bij
kwijt zou kunnen   . . . Het samenwonen heeft   best een belangrijke
waarde. Ik vind het ontzettend moeilijk om het acceptabel te maken
voor jezelf, maar ook voor de ander. Een hele uitdaging om dat
acceptabel te blijven houden; ik vind het heel waardevol om daar
mee bezig te zijn ... om daaraan te werken. Eigenlijk heb ik te
weinig tijd voor mijn relatie op het moment. Desondanks is het wel

heel gezellig, het is eigenlijk heel afwisselend... de ene  keer
heel gezellig en leuk, en de andere keer door te weinig tijd en
aandacht voor elkaar dan botst het heel hard" (vrouw, samenwo-
nend).

"En  ik  wilde  per   se niet alleen   in een eigen  huis. Ik dacht  van   ik
kan het aan om met iemand samen te wonen; ik voelde me er zelf
sterk genoeg voor om dat te kunnen ... Het is een soort thuis zijn
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... waar het prettig is dat er iemand is waar je veel om geeft,
dat die er is. En iemand waar ik graag mee praat en dingen mee
doe. (Interviewer: wat beschouw je als het belangrijkste kenmerk
van je relatie?) Het klinkt misschien heel raar, maar een beetje
los-vast zo. Ik bedoel niet los-vast in de zin van de relatie valt
of staat, maar los-vast dat ik binnen de mogelijkheden hier mijn
eigen leven leid. Omdat ik ook mijn eigen interesses heb en mijn
eigen dingen doe en mijn vriendin ook. En soms heb je dingen dan
leef je best wel langs elkaar heen ... dat is eigenlijk het los-
vaste ... dat wij best wel zelfstandig zijn alle twee. Dat we niet
zo aan elkaar vasthangen en er niets zouden kunnen doen zonder de
ander. De band die ik met mijn vriendin heb is een geestelijke ...
ik  kan  op haar terugvallen" (man, partner van vrouw hiervoor).

"Uitgaan doe ik bijvoorbeeld nooit meer met hem. Als ik naar de
kroeg ga, ga ik met andere vrienden of vriendinnen, want dat vind
ik veel leuker. Ik vind het prima zo, al zou ik wel meer met hem
samen willen doen. Op het ogenblik ben ik ook aan het zoeken naar
dingen die we allebei leuk vinden. Een tijd geleden was de balans
te ver doorgeslagen naar ieder dingen apart doen" (vrouw, samen-
wonend).

Het voorafgaande wordt precies bevestigd door de resultaten van enkele

schalen die geconstrueerd werden op grond van een aantal uitspraken of

korte 'statements' om de algemene houding tegenover de eigen relatie te

meten. Het gaat om drie schalen. Allereerst de schaal "paar of indivi-

du-gerichtheid", die bestaat uit 13 korte 'statements'. Elk bevat een

kenmerk dat men al dan niet belangrijk kan vinden in de eigen relatie.

Het gaat om kenmerken die enerzijds wijzen op het belang van de paar-

vorming, de twee-eenheid; anderzijds op het belang van het individu en

zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid. De gemiddelde somscore wijst

erop dat men in het relatie-type A deels paar- deels individu-gericht
is, met een licht accent op het laatste. Ten tweede gaat het om de

schaal "burgerlijke oriantatie" bestaande uit uitspraken waarin burger-
lijke idealen ten aanzien van de twee-relatie verwoord zijn. Hier duidt

de gemiddelde somscore zonder meer op een niet-burgerlijke oriantatie.

Ten  derde  gaat  het  om een schaal "individualistische oriantatie",  be-

staande uit uitspraken waarin   ( soms extreem) individu-gerichte idealen

zijn verwoord. De gemiddelde somscore wijst hier in de richting van een

gedeeltelijke individualistische ori8ntatie. Hierna is de positie van

het relatie-type A voor elk van deze drie origntaties op een denkbeel-

dig continuUm aangegeven (3).
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Paar- of individugerichtheid

Paar Individu

1 1

Type A

Burgerlijke oridntatie

Burgerlijk Nlet-burgerlijk

. I

Type A

Individualistische oridntatie

Niet-individualistisch Individualistisch

Type A

4.4. De omvattendheid van de relatie

Ging het in het voorafgaande om enkele basisori taties in de relatie,

in het vervolg komt een aantal deelaspecten van de relatie aan bod. De

eerste reeks van deze specifieke dimensies kan onder de noemer "omvat-

tendheid" worden geplaatst. De aandacht richt   zich   op de domeinen   die

men wel of juist niet tot de relatie rekent, de onderlinge verstrenge-

ling, de intensiteit van de onderlinge band, de verwachte loyaliteit

tegenover elkaar, de mate waarin men zich tegenover elkaar verantwoor-

delijk voelt, alsmede de mate waarin de relatie naar binnen of juist

naar buiten gekeerd is. Anders gezegd: de vraag wordt gesteld  hoe  "gul-
zig" de relatie   is   voor de partners.   Gaan zij geheel   in hun relatie   op

en vormt deze hun exclusieve identificatiepunt; of reserveert elk van

beiden  een  zekere  persoonlijke  ruimte  en  wordt  ieders  identiteit

slechts ten dele door de relatie bepaald? In het onderzoek is vooral op

het normatieve vlak veel informatie hierover verzameld; maar ook is het

een en ander over concrete gedragspatronen bekend geworden.
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Tot de omvattendheid van de relatie behoren drie dimensies, die eerder

in paragraaf 2.1. zijn omschreven; ze zijn onderling nauw verbonden.

Dit zijn de "wederzijdse (on)afhankelijkheid", de "betrokkenheid, inzet

en duurzaamheid" en de "openheid en exlusiviteit".

A. Wederzijdse (on)afhankelijkheid

Centraal staat bij deze dimensie de gewenste en feitelijke zelfstan-

digheid of verwevenheid van de partners ten opzichte van elkaar. Welke

domeinen rekent men tot de relatie en welke niet? Wat concreter gesteld

gaat het hier om de principes van "samen doen en samen delen" en "je

eigen leven leiden"; waarop wordt het accent gelegd?    In het vraagge-

sprek is dit onderwerp in eerste instantie in het algemeen aan de orde

gesteld.

In het relatie-type A wordt zowel   het   een   als het ander benadrukt:  men
acht het wenselijk om een midden te zoeken tussen alles samen doen en

delen enerzijds en helemaal een eigen leven leiden anderzijds. Het mo-

tief om in een aantal opzichten zelfstandigheid te bewaren en zich on-

afhankelijk te tonen ten opzichte van de partner is duidelijk aanwezig,

maar dit wordt nASst gezamenlijke beleving en gemeenschappelijke erva-

ring geplaatst.

"Het zal er wel ergens tussen in zitten. Ik geloof niet in die
uitersten van per se alles samen doen of per se je eigen leven
leiden" (vrouw, gehuwd).

"Je moet je bewust blijven van je eigen persoonlijkheid, van je
eigen kunnen, van je eigen doen en laten, van je eigen mogelijk-
heden en beperkingen. Om te voorkomen dat je echt zo'n stelletje
wordt, dat je alleen maar tot iets komt als je samen bent, bij de
ander. .. Je moet natuurlijk ook dingen met zijn twee&n doen ...
maar ook weer niet dat je bepaalde dingen die je fijn vindt moet
laten vanwege de ander" (man, samenwonend).

"Op dit moment ligt het accent bij ons meer op dingen doen los van
elkaar ... dingen doen waar je zelf behoefte aan hebt en niet om
elkaar een plezier  te  doen...  maar  ik  vind  wel  dat je dingen  die
je apart doet meestal toch samen deelt, doordat je er over praat"
(vrouw, samenwonend).
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"Samen delen is belangrijk, het samen doen is niet noodzakelijk.
Het is zelfs belangrijk om dingen apart te doen" (man, samenwo-
nend).

"Ieder een eigen leven leiden, dat moet je zeker niet doent Je
moet samen leven; je moet samen het leven in die relatie inrich-
ten, daarvoor leef je samen. Maar dat betekent niet, dat je vol-
komen van elkaar afhankelijk moet zijn en alles samen moet doen"
(man, samenwonend).

"Ik vind het heel belangrijk dat ieder zijn eigen dingen kan doen
en ook doet, maar het moet niet zo zijn, dat je als twee vreemden
naast elkaar gaat leven" (vrouw, samenwonend).

"Je moet ieder je eigen leven leiden voorzover dat voor het behoud
van je eigen persoon nodig is; het hoeft g&&n streven te zijn om
zoveel mogelijk je eigen leven te leiden. Je woont met iemand sa-
men om met die ander dingen samen te doen en te delen, anders zou
je beter apart kunnen blijven wonen. In een relatie zoek je dus
een weg die ligt tussen samen doen en delen en je eigen leven
leiden" (man, samenwonend).

Ook wanneer gevraagd werd de algemene opvatting over wederzijdse onaf-

hankelijkheid nader toe te spitsen op enkele concrete terreinen, zoals
de interpersoonlijke behoeftenbevrediging, de regeling van de finan-

ciUn, eigendomsverhoudingen, vrijetijdsbesteding en huishoudelijke ta-

ken,  overheerst het "enerzijds, anderzi jds".  In de zoeven gepresenteer-
de citaten komt tevens de opvatting naar voren, dat het aangaan van een

relatie altijd tot op zekere hoogte afzien van "helemaal je eigen leven
leiden" vereist, hoezeer men behoud van individuele zelfstandigheid ook
op prijs stelt. De relatie is aangegaan en wordt instandgehouden omdat

men een aantal zaken wil samen doen of delen; de consequentie dat men
dan een aantal andere individuele wensen niet kan realiseren, wordt

aanvaard, mits hierbij niet een zekere "persoonlijke kern" in het ge-
drang komt. Opvallend is overigens dat het zoeken van een midden tussen

samen doen/delen en een eigen leven leiden zonder al te veel problemen

lijkt te verlopen. Weliswaar is voorzichtigheid geboden, omdat hlerover

g66n expliciete vraag is gesteld; anderzijds gaat men ook zelf nauwe-

lijks in op het principieel moeilijke karakter van dit evenwicht zoe-
ken. Twee verklaringen zijn mogelijk: wellicht heeft men het proces

waarin elkaars wensen, voorkeuren en behoeften worden afgetast en waar-

in een evenwicht wordt bepaald al achter de rug en zijn moeilijkheden

die zich voordeden vergeten; het kan ook zijn dat men geleidelijk en

vanzelfsprekend een evenwicht bereikt en zonodig vervolgens correcties
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aanbrengt. Uit de gespreksprotocollen vloeien aanwijzingen voort die in

de laatste richting wijzen; erg duidelijk is het echter niet.

Of men deze opvattingen over wederzijdse (on)afhankelijkheid realiseert

in   de   relatie   is   in vier opzichten bekend:   de mate waarin beider  inko-

mens gescheiden worden gehouden of juist door elkaar heen vloeien; de

mate waarin de vrije tijd gezamenlijk of afzonderlijk wordt doorge-

bracht; de mate waarin men bezittingen als gezamenlijk of van ieder af-

zonderlijk beschouwt &n de mate waarin elk van beiden individuele be-
slissingsruimte bezit.

Over de financiale verhoudingen bestaat nogal wat informatie. Niet al-
leen is binnen bepaalde klassen het individuele besteedbare inkomen be-

kend; ook is gevraagd naar regelingen waardoor beide partners afzonder-

lijk over bepaalde delen van de inkomensbronnen kunnen beschikken. Het

gaat dus om de mate waarin beide partners gezamenlijk of juist afzon-

derlijk zeggenschap hebben over (delen van) het totale beschikbare in-

komen. Dit kan vrij nauwkeurig worden vastgesteld aan de hand van de

soort bank- of girorekeningen die men heeft dn de wijze waarop de inko-

mens daarheen "geleid" worden. In het relatie-type A is de variatie in
concrete regelingen groot, maar er is een sterke tendens om minstens

een bepaald gedeelte van het totale inkomen af te zonderen, waarover
elk van beiden uitsluitend voor zichzelf kan beschikken. In hoofdzaak

treden twee varianten op: aan de ene kant regelingen, waarbij (ingeval
er twee inkomens zijn) elke partner het volledige beschikkingsrecht be-

houdt over zijn eigen inkomen; aan de andere kant regelingen waarbij

een aanzienlijk deel van beider inkomens of van het aanwezige inkomen
in een gezamenlijke "pot" terecht komt en twee veel kleinere delen
worden afgezonderd voor beide partners afzonderlijk. Over die delen

beschikken zij uitsluitend ieder voor zichzelf.

De eerstgenoemde variant vereist heel wat meer overleg tussen de part-

ners dan de laatstgenoemde, al lijkt dat op het eerste gezicht vreemd.

Ook in de "half-gescheiden" variant vindt vanzelfsprekend overleg

plaats, maar het richt zich vooral op de aard van de (voor een groot

deel dagelijkse) bestedingen uit de gezamenlijke "pot" of - van tijd
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tot tijd - de hoogte van de af te zonderen individuele delen; degenen

die een regeling hebben getroffen waarbij de inkomens geheel gescheiden

blijven vanaf de verwerving tot de besteding, dienen daarnaast ook te

bepalen wie bepaalde uitgaven zal dragen. Zoals in de volgende para-

graaf nader uitgewerkt zal worden in verband met de machtsverhoudingen
in de relatie, wordt ernaar gestreefd dat uitgaven die aan beiden ten

goede komen ook door belden naar evenredigheid worden gedragen, al

vindt er geen regelmatige controle plaats of elk van beiden wel vol-

doende bijdraagt. Men ontwikkelt   in   de   loop   van   de   tijd een patroon,

waarbij ieder bepaalde uitgaven voor zijn rekening neemt en waarbij zo

nu en dan wordt bezien of ieders aandeel nog passend is. Eenmalige uit-

gaven worden doorgaans in overleg gezamenlijk gedragen naar evenredig-
heid van ieders inkomen.

De feitelijke wederzijdse (on)afhankelijkheid in de vrijetijdsbesteding

kan slechts goed worden vastgesteld, indien naar enkele soorten acti-

viteiten afzonderlijk wordt gekeken. In het relatie-type A worden hob-

by's bijna uitsluitend afzonderlijk beoefend. Erg opzienbarend is dit

niet, omdat veel hobby's zich per definitie niet goed lenen voor een

gezamenlijke beoefening. Vakanties zijn hoofdzakelijk gezamenlijke aan-

gelegenheden, al komt het voor dat tijdens vakanties bepaalde activi-

teiten alleen worden ondernomen. Maar men gaat wel samen op vakantie.

Dit heeft ook een symbolische betekenis: het is het moment bij uitstek

om samen geestelijk en lichamelijk tot rust te komen na langere perio-

den met afzonderlijke bezigheden, met name werk of studie. Het bezoe-

ken/ontvangen van vrienden en kennissen gebeurt zowel samen als afzon-

derlijk, met het accent op samen. Hierop gaan we onder C. verder in.

Ook de vraag of men bezittingen (met name huisraad en andere zaken die
voor gezamenlijk gebruik bedoeld zijn) als gezamenlijk of afzonderlijk

eigendom beschouwt, levert informatie op over de feitelijke wederzijdse

(on)afhankelijkheid. De trend om de bezittingen als gezamenlijk te be-

schouwen is dominant, maar niet absoluut; een aantal bezittingen wordt

als individueel eigendom beschouwd. Van die bezittingen wordt ook dui-

delijk gezegd dat ze zonder meer aan de betreffende partner zouden toe-

komen, indien men uit elkaar zou gaan.
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Tenslotte kan de feitelijke wederzijdse (on)afhankelijkheid worden af-

geleid uit de besluitvormingspatronen. Gevraagd is op welke wijze men

gewoonlijk tot beslissingen komt over een aantal onderwerpen of situa-

ties. Op deze wijze kan achterhaald worden wat de gezamenlijke dan wel

de afzonderlijke beslissingsruimte is. Hoewel het in de vraagstelling

om het gedrag van de respondenten ging, was onvermijdelijk dat soms

gerefereerd moest worden aan de houding of opvatting, omdat de voorge-

legde situatie zich (nog) niet had voorgedaan. In dat geval werd ge-

vraagd hoe men zou beslissen, mocht zich de situatie ooit voordoen. Het

gegeven antwoord representeert dan een concretisering van de algemene

houding tegenover wederzijdse (on)afhankelijkheid.

In het algemeen kan gesteld worden dat beslissingen binnen het relatie-

type A ten dele gezamenlijk en ten dele afzonderlijk worden genomen,

afhankelijk van de situatie of het onderwerp. Over dagelijkse uitgaven

en eenmalige grote aankopen, evenals over de keuze en inrichting van de

woning wordt in hoofdzaak gezamenlijk beslist. Ook vakantieplannen zijn

onderwerp van gezamenlijk overleg. Uitgaven voor hobby's en de hoeveel-

heid tijd die men aan hobby's besteedt zijn gedeeltelijk aan beide

partners voorbehouden,   maar   men   kent ook situaties waarin een gezamen-

lijk besluit wordt genomen. Het accent ligt op de afzonderlijke be-

slissingsruimte. Dat geldt nog sterker voor de keuze van het soort werk

of een andere dagelijkse bezigheid; in principe zijn beiden vrij om te

bepalen wat voor werk of andere dagelijkse bezigheid men wenst te gaan

doen, maar als deze keuze consequenties heeft voor de ander (verhuizen

bijvoorbeeld), dan wordt deze situatie toch eerder onderwerp van een

gezamenlijke besluitvorming. Het bezoeken van vrienden en kennissen is

ten dele een zaak van ieder apart, voorzover het om personen gaat die

slechts een van beiden kent; wanneer het gezamenlijke bekenden zijn,

beslist men in het algemeen ook samen.

Samenvattend wordt het relatie-type A gekenmerkt door het streven een

bepaald evenwicht te vinden tussen het principe van "samen doen en sa-

men  delen" en "helemaal je eigen leven te leiden".   Dit   komt  ook  in  een

aantal gedragscomponenten goed tot uitdrukking. Op sommige terreinen

ligt het accent meer op het een, op andere terreinen overheerst het an-
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dere weer. Bij de vrijetijdsbesteding en de eigendomsverhoudingen ligt

het accent duidelijk op het gezamenlijke moment, hoewel zeker niet uit-

sluitend; bij de financiale regelingen overheerst de neiging om voor

ieder apart een zekere beschikkingsruimte te reserveren; bij de be-

sluitvormingspatronen kan afhankelijk van de soort beslissing of situa-

tie het een of het ander worden geconstateerd.

B. Betrokkenheid, inzet en duurzaamheid

Deze   dimensie   heef t te maken   met   het ' commitment'   van de partners   in

hun relatie. In essentie betreft dit de hechtheid van hun persoonlijke

verbintenis, de intensiteit van hun onderlinge band. Daarnaast gaat het

ook om de mate waarin men zich voor elkaar verantwoordelijk voelt; de

mate waarin de relatie tot iets verplicht ten opzichte van elkaar; de

inzet die men toont voor instandhouding van de relatie.

Voor de vaststelling van het 'commitment' is allereerst geInformeerd

naar de opvatting van de respondenten over de wenselijke hechtheid van

hun onderlinge band en de wijze waarop men dit in de eigen relatie
tracht te verwezenlijken. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van de

feitelijke hechtheid. In het relatie-type A ligt de nadruk op een hech-

te onderlinge band: de relatie heeft een grote betekenis voor de part-

ners, er is sprake van een uitgebreide interpersoonlijke behoeftenbe-

vrediging. De partner is een bijzondere persoon, met wie men een zeer

speciale band heeft. Maar er bestaat tevens een duidelijke neiging de

onderlinge band niet als exclusief te zien; men wenst geen absolute

binding aan elkaar en probeert dit in de dagelijkse omgang te vermij-

den. De speciale band die men met de partner heeft mag niet t& alomvat-

tend worden, niet gaan benauwen of verstikken. Het ideaal is niet het

streven naar een twee-eenheid, doch een wederzijdse bevrediging van be-

hoeften op het vlak van het persoonlijke menselijke contact. Men acht

zich gebonden, maar niet volledig; men is intens op elkaar betrokken,

maar niet exclusief op elI<ASr.

"Natuurlijk  moet   er   een   band zijn, waarom  doe   je het anders.   Maar
het is niet iets waar je naar moet streven; het is meer iets, dat
ontstaat. Het is op zich geen doel ... Het uit zich in een behoor-
lijke interesse voor elkaars bezigheden en voor elkaars gemoeds-
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toestand. De consequentie daarvan is dat als de een zich niet lek-

ker voelt, de ander zich niet omdraait en wegloopt, maar er zich
bij betrokken voelt. Die band gaat niet zover, dat dat in alles
doorwerkt; dingen waarin je je eigen gang gaat, daar ben je niet
op elkaar betrokken" (man, samenwonend).

"Ja, er moet iets zijn wat het meer maakt dan wat je met een an-
dere persoon hebt. Maar naast die relatie kan ik tegelijkertijd
met anderen ook een band hebben, waar ik voor bepaalde dingen naar
toe kan gaan, die heel gevoelig kunnen zijn, maar die je niet on-
middellijk ziet als een partner om mee samen te leven ... Je kunt
er   wel   eens aan twijfelen,   aan dat unieke   en je afvragen   in   welk
opzicht de band met haar verschilt, met die van andere vriendinnen
die ik heb. Soms denk ik dat ik met sommigen van hen hetzelfde zou
kunnen hebben   als   met   mi jn vriendin,   maar   dat is gewoon  niet   zo"
(man, samenwonend).

"Zonder binding gaat het niet of leef je langs elkaar heen ...
maar je hoeft je niet in alles naar elkaar te richten. Dat hoeft
zeker bij ons niet. Wij hebben nog zoveel vrijheid: geen werk,
geen kinderen. Het moet niet een te nauwe band worden; te veel
regelen of teveel met elkaar bemoeien. Daar kan ik niet tegen, dan
word ik kwaad" (man, samenwonend).

"Binding aan elkaar, jazeker;   maar  wat ik zeker   fout zou vinden   is
als dat het enige zou zijn, waarbij je je heel erg aan elkaar
vastklampt ... ik zie de binding als het stuk vertrouwen dat je in
elkaar hebt, de liefde, de vriendschap en de kameraadschap die je
elkaar kunt geven.    Maar    als dat doorslaat, dan wordt    het    erg"
(vrouw, gehuwd).

"Als  er geen binding  is,  dan  ga  je niet trouwen of samenwonen.   Die
binding behoort er dus te zijn. Maar je moet samen afspreken op
welke terreinen je gebonden wilt zijn en op welke je elkaar wilt
vrijlaten" (vrouw, gehuwd).

"Ik vind zeker dat er een binding moet zijn, maar in die mate dat
het niet ten koste gaat van je eigen persoontle" (vrouw, samenwo-
nend).

Zonder een (intense) band tot elkaar is er geen motief voor een rela-

tie, maar die band is geen vanzelfsprekendheid; er wordt een bepaalde

inhoud en vorm aan gegeven, zodat duidelijk wordt waarop deze betrek-

king heeft en waarop niet. De basisoriUntatie die het bindende element

in dit relatie-type vormt, kameraadschappelijkheid, duidt de manier aan

waarop men de onderlinge band ziet: vriendschap, vertrouwen in elkaar,

samen bepaalde activiteiten ondernemen, interesses delen, met elkaar

over  belangrijk geachte dingen kunnen praten, een bezorgdheid voor

elkaar, op iemand terug kunnen vallen en elkaar steunen zijn enkele

verwoordingen van de wijze waarop men de term "band" invult. Maar tege-
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lijkertijd bestaat er een besef van relativiteit: de vrees dat men el-

kaar zou gaan beheersen of verstikken. Daaruit vloeit de neiging voort

een zekere eigen ruimte te claimen. Heel duidelijk blijkt ook de ver-

houding tussen de hechtheid van de band en de geclaimde eigen ruimte:

uitgangspunt is het eerste en dat mag vrij ver gaan, zolang die eigen
ruimte er maar is als men daaraan behoefte heeft.

Het 'commitment' is op een algemeen niveau nog op een tweede manier

vastgesteld, namelijk via de visie van de respondenten op hun inzet
voor het instandhouden van de relatie en het goedhouden van de inter-

persoonlijke verhouding. Ook hier is een beeld gevormd van de feite-

lijke situatie naast de ingenomen houding. De inzet voor de relatie
geeft tevens de hechtheid van de onderlinge band aan; het is voor dit

laatste een concrete indicatie. In het algemeen zet men zich in het

relatie-type A sterk voor de relatie in; uit de antwoorden blijkt dat

men veel voor de relatie over heeft. Tevens komt naar voren dat dit een

normatief karakter heeft, men verwacht van elkaar veel inzet.   Maar

evenals bij de hechtheid van de onderlinge band is dit niet absoluut.

Men geeft te kennen dat de inzet een grens kent, al is vaak niet duide-

lijk waar die grens precies ligt; in elk geval heeft het te maken met

een "ondermijning" van de eigen persoonlijkheid of identiteit. Ook komt
naar   voren   dat de inzet niet zomaar vanzelf   gaat,   maar veel inspanning
vergt   ("soms  moet je vechten") en evenmin altijd succesvol   is.

" Je  moet je inzetten   tot een bepaalde grens.  Je  moet  niet   ten  kos-
te van alles proberen je relatie in stand te houden ... In een re-
latie zet je je in tot het moment waar je waarde als mens in het
gedrang zou komen ... na 9 jaar samenwonen heeft de relatie zich
best wel vastgezet; er heeft zich een grondslag gevormd dat dat
niet zomaar kapot gaat. De relatie kan best wel tegen een stootje.
Er zijn wel momenten dat het wat slechter gaat of dat ieder zo in
zijn  eigen  dingen  opgaat  dat  er  een  tijdelijke  verwijdering
plaatsvindt. Dan wordt die inzet   weer echt actueel" (man, samenwo-
nend).

"Je moet je zeker wel tot het uiterste inspannen, maar je moet
voor  jezelf wel grenzen stellen.  Je moet kunnen zeggen:  nu  moet   ik
ophouden anders ga ik veel te veel van mezelf weggeven. Op een ge-

geven moment kom je bij je idealen, behoeften en wensen, die hele-
maal van jezelf zijn en waarin je niet wilt toegeven, waarin je
onwrikbaar bent ... Je moet voorkomen dat je je totaal overlevert
aan de ander" (man, samenwonend).
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"Je moet je in ieder geval inzetten om je relatie een goede rela-
tie te laten zijn, maar dat hoeft niet ten koste van alles. Er
zitten wel grenzen aan die inzet. Bijvoorbeeld je zelfrespect. Ik
zou geen relatie willen waarbij ik om die relatie te redden mijn
zelfrespect zou moeten opgeven" (man, samenwonend).

" Ik  vind   dat   ik  me  voor mijn relatie moet inzetten in zoverre  dat
binnen mijn mogelijkheden ligt. Dat betekent dat je ook moet leren
om te accepteren om elkaars grenzen niet te overschrijden; je moet

niet willen dat iemand zich zo inzet voor de relatie dat hij zijn
eigen identiteit gaat opgeven, dus dat hij waardevolle elementen
van zijn persoonli jkheid gaat opgeven" (vrouw, samenwonend).

"Ik wil me inspannen, maar als de ander zich daar niks van aan-
trekt, dan bekijkt hij het maar. Ik ga me niet tot het uiterste
uitsloven voor iets dat toch niet wederzijds is.  Ik ben minder
krampachtig geworden. Als het niet lukt dan is het natuurlijk jam-
mer, maar daar leg ik me dan maar bij neer ... Er zijn grenzen, ik
heb  ook mijn trots" (vrouw, samenwonend).

Opvallend is dat men de inzet voor de relatie niet ziet als een plicht

die nu eenmaal bij de relatie hoort, zoals blijkt uit de volgende pas-

sage:

"De inspanning moet wel groot zijn. Je moet eraan werken om het
goed te krijgen. Maar ik zie dat niet als een plicht, nee gewoon
omdat  ik  dat  zelf wil. Omdat  ik  voel  dat  ik de ander anders  ga
verliezen, en dat wil ik niet. Niet omdat dat moet of hoort, voor
de buitenwereld, dan lukt het me toch niet" (vrouw, samenwonend).

De derde wijze waarop de betrokkenheid van de respondenten bij hun re-

latie is geoperationaliseerd, hangt direct met de vorige samen, maar is

concreter: gevraagd is of men duurzaamheid als een nastrevenswaardige

zaak ziet voor de relatie. Met andere woorden: wordt de relatie aange-

gaan als een verbintenis voor het leven of is be indiging ervan een

reale mogelijkheid voor de respondenten? In dit verband is ook nagegaan

welke aantrekkelijke en onaantrekkelijke kanten van een duurzame rela-

tie worden gezien. Zoals ook bij de twee andere aspecten van het 'com-

mitment' het geval   is,    kan de trend   in het relatie-type A moeilijk   in
660 zin worden beschreven. Men vindt het zeker belangrijk dat de rela-

tie blijft duren, omdat deze voorziet in een aantal behoeften en over

het algemeen als emotioneel bevredigend wordt ervaren. Ook de zekerheid

en het gevoel van geborgenheid die ermee gepaard gaan, worden gewaar-

deerd: de relatie creXert vertrouwdheid en een thuisbasis. In ddze zin

acht men het nastrevenswaardig om een duurzame relatie te hebben. Maar
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dit vormt g&&n doel op zichzelf; de wenselijkheid ervan is niet norma-
tief gegeven of absoluut. Er is geen noodzaak om de relatie ten koste
van   alles in stand te houden.   Men ziet naast positieve kanten   ook  min-
der aantrekkelijke aspecten: de mogelijke sleur, het te veel vastgelegd
worden. Men houdt er een "realistische" opstelling op na: het zou fijn
zijn als deze relatie blijft duren, maar je kunt niet in de toekomst
kijken, er kan nog zoveel gebeuren.

"Nee, dat is geen nastrevenswaardige zaak. De inhoud van een rela-
tie vind ik belangrijker dan dat dat per se duurzaam moet zijn.
Alhoewel ... dat is eigenlijk best een soort innerlijke strijd
voor mij: soms heb ik de neiging om te denken van, nou, als ik nou
de zekerheid of grotendeels de zekerheid had dat we over 20 jaar
nog bij elkaar waren, dan zou ik dat een hele geruststelling vin-
den ... De tijd zal het leren. Ik ga er niet vanuit dat ik over 20
jaar   nog   bij   J.   ben,   maar   ook  niet   dat   het   over een maand afgelo-
pen is.  Zolang het goed blijft gaan, blijf je bij elkaar. Jestreeft dat niet na, het gebeurt gewoon of niet" (vrouw, samenwo-
nend).

"Ik vind het wel belangrijk, maar ik weet niet of ik dat nou na-
streef. Ik denk wel dat het goed is als het gebeurt. Ik ben niet
bang om 60  jaar  met  dezelfde  partner  te  leven,  als het  goed
blijft. Ik heb niet het gevoel dat ik dan iets zou missen. Maar
het moet geen doel op zich worden, dat bij elkaar blijven. Het is
fijn dat je op iemand kunt terugvallen ... ik stel prijs op zeker-
heid. Maar ik ben niet bang om als het spaak loopt een andere
partner te zoeken. Ik vind het onzin te denken dat ik nu de enige,
ware partner heb. Ik bekijk het steeds op dit moment, hoe het nu
is" (man, samenwonend).

"Het is aantrekkelijk om een duurzame relatie te hebben ... (maar)
het onaantrekkelijke ervan is dat je je vastsnoert. Aan de enekant wil je de zekerheid dat niet alles zomaar weer in een keer
verandert, maar aan de andere kant is verandering ook wel aantrek-
kelijk, het kan erg leuk zijn" (vrouw, samenwonend).

"Je moet niet met elkaar omgaan met de instelling van ieder uur is
mooi meegenomen, zo van helemaal geen plannen maken en helemaal
geen idealen hebben, dat is niet leuk en dat geeft ook geen vas-
tigheid, maar ook niet zo van we blijven ons hele leven bij elkaar
en sluiten onze ogen voor allerlei andere leuke dingen om ons
heen,  dat niet" (vrouw, samenwonend).

"Het is niet iets dat ik nastreef. Maar ik vind het geen onaange-naam  idee  dat onze relatie  lang zou duren" (vrouw, samenwonend).

"Ik denk dat het niet zo belangrijk is om 66n duurzame relatie te
hebben. Ik vind het wel prettig. Maar als we het samen niet meer
zagen zitten, dan zouden we toch uit elkaar gaan, dat zou voor mij
geen punt zijn" (vrouw, samenwonend).
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"Het aantrekkelijke is dat ik uit ervaring weet dat mensen die een
goed huwelijk hebben na jaren zeggen, verrek is het nog maar zo
kort geweest, daaruit blijkt dat het aantrekkelijk is geweest. Als
duurzaamheid betrekking gaat hebben op een van beiden die het als
een sleur zou gaan ervaren, dan is het natuurlijk niet goed" (man,
gehuwd).

"Duurzaamheid is voor mij op zich niet zo belangrijk ... Je blijft
bij elkaar vanuit het bezig zijn met je relatie, omdat je ziet dat
je bepaalde dingen met elkaar bereikt hebt in het verleden, en
daaruit put je de hoop om met elkaar door te gaan. Om die laatste
reden zijn wij ook doorgegaan toen ons huwelijk aan het wankelen
was. Duurzaamheid vanuit het katholieke idee zie ik niet zitten.
Je moet voelen dat het steeds waardevol blijft. Daarvoor ga je
door" (man, gehuwd).

"Zolang   als   ik  me daar gelukkig   bij   voel,   wel   ja. ( Interviewer:
wat is aantrekkelijk aan een duurzame relatie?) Het volledig op
elkaar ingespeeld zijn, je leert elkaar beter kennen, begrijpen,
aanvoelen, wat voor beiden toch een groot stuk zekerheid en ver-
trouwen geeft" (vrouw, gehuwd).

Een concretisering van de wenselijkheid of nastrevenswaardigheid van

een duurzame relatie betreft de aanvaarding van echtscheiding. In het

relatie-type A wordt echtscheiding een aanvaardbare oplossing gevonden

ter beJindiging van een slecht huwelijk. Er is geen sprake van morele

bedenkingen of voorbehouden. Als je elkaar niets meer te bieden hebt,

als de waarde die de relatie voor je had, is verdwenen, dan is het een

normale zaak dat je uit elkaar gaat, ook al is dat een pijnlijk proces

en voor beiden een emotioneel ingrijpende gebeurtenis. Aanzienlijk min-

der gemakkelijk wordt er over echtscheiding gedacht als er kinderen bij

betrokken zijn. Dan wordt echtscheiding toch wel als een problematische

zaak gezien. Een algemene oplossing kan dan niet worden gegeven, want

elke situatie is verschillend: in het ene geval is er wellicht een ac-

ceptabele uitweg te vinden waardoor echtscheiding niet nodig is; in het

andere geval kan het belang van het kind juist echtscheiding noodzake-

lijk maken. Men verlangt dat het belang van de ouders 6n dat van de

kinderen beide in het eindoordeel worden betrokken. Wel meent men dat

de aanwezigheid van kinderen op zichzelf de echtscheiding niet mag te-
genhouden. De verantwoordelijkheid die men tegenover kinderen heeft,

moet echter worden meegewogen bij de beslissing al dan niet te gaan

scheiden; daartoe behoren ook mogelijke consequenties voor de kinderen.
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"Kinderen worden er altijd de dupe van, of het nou wel of niet
gebeurt. Ik geloof niet dat je het voor kinderen verborgen kunt
houden als een relatie niet goed is. Als je uit elkaar gaat is het
erg, als je bij elkaar blijft nog veel erger, misschien" (vrouw,
gehuwd).

"Ja, die spelen  een  rol.   Ik  vind  het  knap van mensen  als ze omwil-
le van de kinderen kunnen zeggen: we hebben toch een zodanige mate
van overeenstemming weten te bereiken, we zorgen eerst dat de kin-

deren een bepaalde plaats bereiken. Als je je kinderen duidelijk
kunt maken dat het beter is dat je gaat scheiden en er een goede
opvang voor hen te realiseren is, hoeven kinderen geen belemmering
voor een echtscheiding te zijn. Maar als kinderen de dupe gaan

worden van een echtscheiding, dan moet je een andere oplossing
zoeken" (man, gehuwd).

"Als je kinderen wilt, moet je kunnen garanderen dat je zeker 5
tot 10 jaar bij elkaar blijft. Daar zou ik veel voor doen om dat
te realiseren. Een twee-ouder gezin is naar mijn idee echt opti-
maal. Dus kinderen spelen een erg belangrijke rol, vooral als ze
klein zijn, want dan komt de scheiding voor hen volgens mij erg
hard  aan" (man, gehuwd).

"Het zou beter zijn als het g6En invloed zou hebben op de schei-
ding, maar in de praktijk wordt de scheiding er toch door uitge-
steld. Kinderen worden altijd de dupe van een scheiding" (vrouw,
gehuwd).

"De aanwezigheid van kinderen zal in de praktijk van invloed zijn,
maar niet de doorslag geven. Als de relatie kapot is en er is te
weinig basis, dan zullen de kinderen dat ook niet tegen kunnen
houden.    Maar   er zal zeker   een   rem   zijn,   als er kinderen   in   het
spel  zijn" (man, samenwonend).

"Als er kinderen zijn, moet je er extra goed over nadenken. Maar
kinderen lijden veel te veel onder slechte huwelijken of relaties"
(vrouw, samenwonend).

"Het maakt wel uit of je kinderen hebt of niet. Maar het gaat al-
lereerst om je relatie zelf. Ik denk dat het kinderen geen goed
doet als je bij elkaar blijft alleen om de kinderen. Maar ik denk
dat als je kinderen krijgt dat je dan veel meer aan elkaar gebon-
den bent" (vrouw, samenwonend).

"Het   kan de scheiding versnellen of vertragen,    denk   ik.    Of   het
maakt de situatie wel een stuk moeilijker, maar het moet geen re-den  zijn  om bij elkaar te blijven" (vrouw, samenwonend).

"Ik denk dat het de beslissing een stuk moeilijker maakt. Ik denk
dat je oudergevoel een beetje in de war wordt geschopt. Waar blij-
ven de kinderen en hoe moet het nou en hoe gaat het verder. Dat
vraag   je   je   dan   wel   af" (man, samenwonend).
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Samenvattend kan worden vastgesteld   dat   het ' commitment'   van   de   part-

ners tot hun relatie in het relatie-type A groot, maar ook duidelijk

begrensd is. Dat blijkt uit de hechtheid van hun onderlinge band, hun

inzet voor de relatie, de mate waarin men duurzaamheid wenselijk vindt

en de houding tegenover echtscheiding. Telkens blijkt het 'commitment'

sterk afhankelijk van de persoonlijke waarde die de relatie voor de

partners bezit, niet van een institutionele waarde. De begrenzing van

het 'commitment' vloeit dan ook voort uit de mate waarin de relatie aan

persoonlijke behoeften tegemoet komt, alsmede de tevredenheid over de

interpersoonlijke verhouding. Ziet men in deze zin perspectief in de

relatie, dan acht men zich ook verplicht om de onderlinge verhouding

goed te houden,   om  "aan de relatie te werken", zoals   dat wel wordt   uit-

gedrukt. Ontbreekt het uitzicht dat de relatie aldus bevredigend zal

zijn, dan vervalt deze plicht en is beaindiging ervan een legitieme

weg. Duurzaamheid op zichzelf is daarom voor een relatie niet belang-

rijk: als de kwaliteit van de relatie aan de verwachtingen voldoet,

blijft men bij elkaar; is dat niet het geval, dan wordt de relatie

be8indigd. Zeker wenst men dat de relatie zal voortduren, maar er be-

staat geen garantie. Een normatief idee van duurzaamheid "tot de dood

ons  scheidt" is afwezig. Het bedindigen van de relatie blijft  een moge-

lijkheid, al verwacht men dat gewoonlijk niet. Waar de grens van het

'commitment' tot de relatie precies getrokken wordt, is niet duidelijk.

Het blijkt dat men aanpassing of uitstel van behoeftenbevrediging aan-

vaardbaar vindt. Daarnaast speelt ook het besef van de dynamiek in de

relatie een belangri jke   rol:   wat   op dit moment   nog  niet   "goed  zit"  kan
wellicht in de toekomst met de nodige inspanning alsnog bereikt worden.

Het idee van een begrensdheid van het 'commitment' gaat niet gepaard

met een duidelijke opvatting   over   de   aard   van die grens. De beschrij-

ving van situaties die aanleiding zouden kunnen vormen om uit elkaar te

gaan, is nogal algemeen (4).

C. Openheid en exclusiviteit van de relatie

De derde dimensie die behoort tot de omvattendheid van de relatie ver-

wijst naar de omvang en intensiteit van de persoonlijke relaties die de

partners ieder afzonderlijk buiten de twee-relatie onderhouden. Het be-
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treft aan de ene kant de mate waarin zij geneigd zijn hun relatie als

eenheid af te schermen en als paar naar buiten te treden; aan de andere

kant de mate waarin zij ieder afzonderlijk bepaalde contacten bezitten

die voor hen persoonlijk van groot belang zijn. Deze dimensie hangt

nauw samen met het individuele identificatiepunt: het belang van de

twee-relatie of juist van een netwerk van betekenisvolle relaties voor

de vorming van de individuele identiteit. Daarnaast gaat het ook om de

exclusiviteit van de twee-relatie voor de bevrediging van alle indivi-

duele behoeften aan intermenselijk contact.

De sterkte van de scheidslijnen tussen de twee-relatie en de buitenwe-

reld is in de eerste plaats vastgesteld aan de hand van de openheid of

de beslotenheid van het gewenste en het feitelijke contactenpatroon van

de partners. Concreet is enerzijds nagegaan wat de verhouding is tussen

het aantal vrienden en kennissen dat men gezamenlijk heeft en met wie

het contact ook gezamenlijk wordt onderhouden, en het aantal vrienden

en kennissen, dat ieder afzonderlijk heeft en met wie men dus ook af-

zonderlijk contact onderhoudt; anderzijds is gevraagd welk van beide

soorten vrienden en kennissen men het belangrijkst acht: gezamenlijke

of afzonderlijke.

In het algemeen wordt het relatie-type A gekenmerkt door een matige

beslotenheid met een duidelijke tendens naar openheid. De gekozen for-

mulering geeft al aan dat het beeld niet eenvoudig te schetsen is. Het

duidelijkst is het feitelijke contactenpatroon: het aantal vrienden en

kennissen dat men gezamenlijk heeft en met wie men ook gezamenlijk het

contact onderhoudt, is het grootst, maar beide partners hebben daar-

naast ook enkele afzonderlijke vrienden. De verhouding tussen gezamen-

lijke en afzonderlijke vrienden en kennissen is wisselend, in de tijd,

van paar tot paar en ook verschillend voor man en vrouw, maar de aan-

wezigheid van beide "soorten" vormt een constante factor. Globaal is de

verhouding zoals hierboven aangegeven. Gezamenlijke of afzonderlijke

vrienden en kennissen blijkt men in het relatie-type A ongeveer even

belangrijk te vinden.

"Ik denk even belangrijk, het ene moment heb je er behoefte aan om
naar de een te gaan, de andere keer weer naar de ander, onafhanke-
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lijk van het feit of dat nu een gezamenlijke of een afzonderlijke
vriend is" (vrouw, gehuwd).

"Die zijn even belangrijk en moeten naast elkaar bestaan" (vrouw,
samenwonend).

"Ik zou het niet prettig vinden als ik alleen maar contacten met

mensen uit mijn eigen richting heb (de muziekwereld, AvdA), die
mij alleen aanspreken en haar niet; ik vind het prettig om gemeen-
schappelijke mensen te kennen, waar we het allebei goed mee kunnen
vinden. Daarnaast vind ik het prettig dat ik toch wat mensen ken,
waar ik me meer aangesproken voel op het terrein, waar ik nou spe-
cifiek mee bezig  ben" (man, samenwonend).

"Belangrijkheid van vrienden staat absoluut los van het feit of ze
wel of niet gezamenlijk zijn. Op grond daarvan kan dat onderscheid
wel  of niet belangrijk niet worden gemaakt" (man, samenwonend).

"Beide soorten contacten zijn voor mij even belangrijk. Ik vind
het heel belangrijk dat je vrienden apart kunt hebben en niet dat
alle vrienden per se gemeenschappelijk zijn. Het is w&1 prettig
dat er gemeenschappelijke vrienden zijn, omdat je dan ook samen
met je partner  met  hen kunt delen" (vrouw, samenwonend).

"Toen we problemen met elkaar hadden kon ik mijn verhaal kwijt bij
een vriendin van mij en ook bij een vriendin van ons samen. Bij
die vriendin van mij kreeg ik toen vooral bevestiging, die herken-

de veel van mijn problemen en bij die andere vriendin kreeg ik wat
meer opmerkingen over ons allebei. Die was wat kritischer over wat
ik deed. Die kon het ook van zijn kant bekijken" (vrouw, samenwo-
nend).

"Voor de relatie zijn de vrienden die je samen hebt het belang-
rijkst, maar voor mij persoonlijk zijn de relaties die ik buiten
m'n eigen relatie  heb het belangrijkste" (vrouw, samenwonend).

Er is overigens nogal wat verbeeldingskracht nodig om in de grote vari-

atie van specifieke beoordelingen over het belang van gemeenschappelij-

ke of afzonderlijke vrienden de algemene houding te ontdekken. Hoewel

er op het eerste gezicht vaak sprake lijkt van bijzondere omstandighe-

den en toevallig gegroeide situaties waarnaar men verwijst, blijkt dat

bij nadere beschouwing toch in verband te staan met een bepaalde norma-

tieve opvatting over het belang van vrienden. Bijzondere omstandigheden

en "toevallige" situaties drukken de concrete wijzen uit waarop de al-

gemene normatieve opvatting is gerealiseerd.

De openheid of beslotenheid van de relatie is verder vastgesteld aan de

hand van de betekenis die afzonderlijke vrienden zouden kunnen hebben
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voor de relatie of voor de partners persoonlijk. Daaraan is tevens de

vraag gekoppeld of dergelijke niet-gemeenschappelijke contacten wel-

licht  schadelijk  zouden kunnen  zijn  ofwel vooral als waardevol  be-

schouwd moeten worden. In wezen gaat het hier om het absolute belang

van afzonderlijke vrienden en kennissen, waarbij is gevraagd naar de

attitude (dus onafhankelijk of men zelf afzonderlijke vrienden heeft of

niet). De algemene trend  in het relatie-type A duidt  op een positieve
houding ten opzichte van afzonderlijke vrienden: men is van oordeel dat

deze een behoorlijk grote betekenis hebben, vooral voor de eigen per-

soon. Men gelooft echter dat de betekenis van afzonderlijke vrienden

voor de relatie nogal beperkt is. Het blijkt dat men zich daarbij wei-

nig kan voorstellen.

"Het   is   voor  mij een belangrijke aanvulling   . . . De laatste   tijd
krijg ik veel meer eigen vrienden en bouw ik zelf, los van hem,
contacten op. Daardoor merk ik dat ik zelf ook goede contacten kAn
opbouwen; ik krijg daar steeds meer zelfvertrouwen in" (vrouw, sa-
menwonend).

"In het begin voelde ik me wel bedreigd dat zij met andere vrien-
den optrok vanuit het gevoel: voldoe   ik niet overal  aan?   Nu  denk
ik, nee,  allicht voldoe  ik niet overal aan.  Ik denk dat die
vriendschappen met anderen een verrilking voor jezelf zijn en ook
voor je relatie. Ik denk dat je van andere mensen een hele hoop
kunt  leren" (man, samenwonend, partner van vrouw hiervoor).

"Zeker niet als een gevaar, wel als een aanvulling. Je kan niet
alles kwijt in 66n relatie. Ik praat met mijn vriendin veel gemak-
kelijker over gevoelens dan met mijn partner. Die relatie is een
aanvulling, maar staat wel los van mijn partner" (vrouw, samenwo-
nend).

"Ik  zie  het  als een onafhankelijk  zijn  van  G.,  en  als heel belang-
rijk, maar je stopt er niet zoveel energie in als in je relatie.
Het wisselt wel,  het  is meer tijdelijk" (vrouw, samenwonend).

"Niet een bevruchting voor onze relatie zozeer, maar meer als een
bevruchting voor mezelf. Ik zie het in de sfeer van: ontplooiing
van  mi jn eigen mogeli jkheden" (man, samenwonend).

"Ze zijn vooral een aanvulling. Ik kan er voor andere dingen te-
recht, waarvoor ik niet bij mijn vriend terecht kan. Het zou ook

een bedreiging kunnen zijn, maar zover moet je het niet laten
komen" (vrouw, samenwonend).

"Ja, het is een aanvulling voor mijn relatie. Je kunt wat afstand
nemen van je relatie, andere aspecten van jezelf komen naar voren,
je praat over andere ervaringen die je met die mensen hebt. Ook
als er problemen zijn in je relatie waarover je een keer met
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iemand anders wilt praten, dan doe je dat toch gemakkelijker met
iemand die je alleen kent dan met iemand die je samen kent. Ik
denk  dat  dat  erg  goed  is"  (mall,  samenwonelld).

Een bijzonder aspect van de openheid of beslotenheid van de twee-rela-

tie betreft de seksuele exclusiviteit. In het onderzoek is nagegaan

welke houding men inneemt tegenover dit doorgaans gevoelige onderwerp:

seksueel contact met personen buiten de vaste relatie. Beschouwt men de

eigen relatie als het enige kader waarbinnen seksueel contact geoor-

loofd is, toont men zich tolerant ten opzichte van seksuele contacten

met anderen dan de vaste partner of vindt men dit wellicht geheel aan-

vaardbaar? Hoewel er in het relatie-type A g&En sprake is van een more-

le afwijzing van seksueel contact met anderen, wil dit allerminst zeg-

gen dat dit zonder meer positief gewaardeerd wordt. Integendeel, men

huldigt de opvatting dat het maar beter vermeden kan worden vanwege de

vele emotionele problemen die het met zich meebrengt. In feite vloeit

dit voort uit de betekenis die men aan seksualiteit in een twee-relatie

hecht en het vereiste 'commitment' tot de relatie. Zoals in paragraaf

4.7. nader uiteengezet zal worden beschouwt men seksueel contact met

een ander waardevoller, als dit is ingebed in een band die men op dat
moment met die ander heeft. Eenmalige seksuele contacten worden zeker

niet   afgewezen en kunnen eveneens waardevol   zi jn,   doch   in het algemeen
bestaat er een zekere rem op dergelijke losse contacten. Seksueel con-

tact vormt idealiter een uitdrukking van de intimiteit van de band met

de ander nddst de bevrediging van lichamelijke behoeften. Het is juist

deze    voorkeur voor seksualitei t    in een meeromvat tende    int ieme    band,

waardoor men seksueel contact met iemand anders dan de vaste partner

als bedreigend beschouwt voor de twee-relatie en waardoor dit mogelijk
zoveel problemen oproept: men kan zich eigenlijk niet voorstellen dat

een mens voldoende energie heeft om meerdere intensieve relaties te on-

derhouden, dat wil zeggen: of een mens ten opzichte van meerdere inten-

sieve relaties voldoende 'commitment' kan tonen. Aldus levert de opvat-

ting over seksuele exclusiviteit een belangrijke verduidelijking op van

de   conceptie  van de omvattendheid  van een twee-relatie: niet volstrekt

exclusief, maar toch zoveel energie vergend dat je er niet twee tege-

lijkertijd in stand zou kunnen houden. Het problematische aspect van

seksueel contact buiten de vaste relatie schuilt in deze visie niet in

het  "ontrouw"   zi jn  of   in het eenmalige karakter ervan,   maar  in  de  moge-
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lijkheid of waarschijnlijkheid dat er een meeromvattende relatie uit-

groeit, waardoor onvoldoende energie zou overblijven voor de oorspron-

kelijke relatie. DRSrom strekt de tendens tot openheid van de relatie

zich in dit relatie-type niet uit tot de seksualiteit, tenzij het om

eenmalige contacten zou gaan. In dat geval vormt het voor de relatie

geen echte bedreiging, al zijn dergelijke contacten weer moeilijk ver-

enigbaar met de conceptie van seksualiteitsbeleving binnen het type A.

"Ik  houd  dat  zelf  af   . . .  Ik  ben  ook  wel  bang  dat ik mezelf  er  in
zou verliezen als ik dan ook een seksuele relatie met iemand an-
ders aan zou gaan. Daarom durf ik het ook niet aan. Ik denk dat ik
me opgesplitst zou voelen tussen zo'n relatie en onze relatie en
dat het ten koste van onze relatie zou kunnen gaan" (vrouw, samen-
wonend).

" . . .   met   iemand   naar   bed   gaan,   daar   zou   ik   wel veel moeite   mee
hebben. Voor mezelf, zowiezo, maar ook als zij dat zou doen. Dan
heb je twee relaties en dat lijkt me emotioneel erg moeilijk. Ik
denk  dat dat enorm verwarrend  zou  zi jn" (man, samenwonend).

"Ik moet wel veel om iemand geven om met die persoon naar bed te
gaan. Maar dat is tegelijkertijd extra bedreigend voor de oude
relatie" (vrouw, samenwonend).

"In principe moet het kunnen, maar als het een diepere relatie
wordt dan moet je kiezen. Ik geloof niet dat het op te brengen is
om twee diepgaande relaties te hebben" (vrouw, samenwonend).

"Als iemand met wie je buiten je relatie een seksuele relatie hebt
er verder geen bijbedoelingen mee heeft en ik ook niet, dan zou
het misschien kunnen. Maar ik denk dat als ik me daaraan overgeef,heeft  dat veel consequenties" (man, samenwonend).

"Als   je   op een avond iemand ontmoet,    tot   wie   je je aangetrokken
voelt, dan kan een seksueel contact best. Ik zal me dan niet laten
weerhouden simpel door het feit dat ik een vaste relatie heb. Maar
als er een tweede relatie uit zou groeien, dan moet je dat wel
goed afwegen ... en daarbij is niet zozeer het seksuele element

belangrijk, maar de energie die je in een relatie moet steken. Dat
zou voor mij persoonlijk niet haalbaar zijn" (vrouw, samenwonend).

"Op zich eens een keer met iemand vrijen, dat hoeft niet zo'n punt
te zijn, maar als het een hele vaste relatie wordt, die ook duur-
zaam   wordt, dan wordt dat mischien   wel een probleem" (vrouw,    sa-
menwonend).

"Een puur seksuele relatie is denk ik niet zo bedreigend, maar wel
als het een diepgaande relatie wordt, waarin genegenheid, liefde,vertrouwen   en dat soort dingen naar voren  komt   ..." (man, samen-
wonend).
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"Als hij met een ander een diepgaande persoonlijke relatie had,
waardoor ik het gevoel kreeg dat mijn geestelijke relatie met hem
op het spel zou komen staan, dan zou dat een reden voor me zijn om
uit elkaar te gaan; maar voor een seksuele relatie all&&n geldt
dat minder zwaar" (vrouw, samenwonend).

"Ik denk dat het gewoon kan gebeuren, laat ik het zo zeggen. Het
zal niet altijd problemen hoeven op te leveren, maar ik kan me ook
voorstellen dat er daardoor in je eigen relatie iets kapot gaat.
Maar ik sluit het niet uit, volgens mij kan het altijd gebeuren.
Het hoeft je eigen relatie niet te schaden, het kan natuurlijk
wel" (vrouw, gehuwd).

"Ik kan me heel goed voorstellen dat er huwelijken zijn, waarbij
meerdere relaties mogelijk zijn. Ik kan het me alleen in mijn
eigen situatie op dit moment niet goed voorstellen. In mijn geest
kan ik het me wel voorstellen, maar ik denk dat je voor jezelf
dingen in gevaar brengt" (man, gehuwd).

Hiermee besluiten we deze paragraaf over de omvattendheid van de twee-

relatie. Samenvattend kunnen we constateren dat het relatie-type A voor

de  partners een behoorli jke  mate van "gulzigheid" inhoudt:  men is sterk

betrokken op het wel en wee van de partner en men zet zich ervoor in om

de relatie goed te houden. De relatie impliceert een zeer bijzondere

band, gekenmerkt door een intensiteit die niet vergelijkbaar is met an-

dere persoonlijke en sociale contacten. De in de relatie te steken per-

soonlijke energie laat geen ruimte voor een of meerdere andere diep-

gaande relaties. Maar de toewijding in de relatie is niet absoluut, de

aanspraken van de partners op elkaar zijn niet alomvattend, hun onder-

linge loyaliteit is niet grenzeloos. Ten aanzien van alle in deze para-

graaf bestudeerde aspecten hebben beiden claims op een eigen individue-

le ruimte. Een aantal domeinen wordt afgezonderd van de relatie om een

evenwicht te vinden in wat men gezamenlijk heeft en wat ieders eigen

"leefruimte"   is. De onderlinge   band   mag niet verstikkend, benauwend   of

allesomvattend worden; men wenst elkaar niet volledig te bepalen. De

inzet voor de relatie is niet onbegrensd; beUindiging van de relatie is

een re5le mogelijkheid. Men heeft behoefte aan eigen persoonlijke con-

tacten naast een gemeenschappelijke vrienden- en kennissenkring en men

verwezenlijkt dit ook. Het relatie-type A is veelomvattend, maar laat

beide partners niettemin een aanzienlijke individuele ruimte. In sommi-

ge opzichten is deze ruimte duidelijk afgebakend, in andere is dit veel

diffuser.
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4.5. Gelijkberechtiging, macht en rolverdeling

De structurering van de man - vrouw verhouding en de verdeling van de

macht in de relatie verwijzen naar een tweede reeks specifieke dimen-

sies. In het onderzoek is getracht een beeld te vormen van de opvat-

tingen 6n de feitelijke verhoudingen. Hierbij doen zich diverse proble-

men voor. De maatschappelijke nadruk op gelijkheid tussen man en vrouw

is momenteel groot; openlijke verkondiging van een traditionele opvat-

ting hiervan is steeds minder legitiem. Een directe vraagstelling over

het (on)gelijkheidsprobleem zou sociaal wenselijk geachte reacties op-

leveren. Ook zou dan eerder de heersende ideologie dan de werkelijke

opvatting worden gemeten. Maar het probleem ligt nog ingewikkelder, om-

dat mensen werkelijk voorstander kunnen zijn van gelijkheid van man en

vrouw, doch cnvoldoende besef hebben van de concrete belemmeringen die

zich voordoen. Daarnaast betekent een overtuigde onderschrijving van

het gelijkberechtigingsideaal geenszins automatisch dat bepaalde ziens-

wijzen over eigenschappen van mannen en vrouwen die hiermee feitelijk

in strijd zijn, ook als zodanig worden onderkend en afgewezen; of dat

bepaalde subtiele mechanismen in de structuur van de relatie die aan

het ideaal afbreuk doen, niet zouden kunnen optreden. Perceptie en de-

finiZring  van  (on)gelijkheidsaspecten  zijn  hierbij  doorslaggevend.

Slechts een indirecte vraagstelling naar een aantal cruciale deelaspec-

ten van gelijkberechtiging kan zinnige informatie opleveren. Tenslotte

is er nog het gevaar dat de onderzoeker zijn eigen perceptie en defini-

tie van gelijkberechtiging als maatstaf hanteert bij de operationalise-

ring. Uit dit alles moge blijken dat het opsporen van patronen van

(on)gelijkheid en van de machtsverhoudingen in de relatie niet gespeend

zijn van voetangels en klemmen.

De acht kenmerken die in deze paragraaf worden behandeld, laten zich in

drie groepen verdelen. De eerste bestaat uit twee kenmerken waardoor de

perceptie van de maatschappelijke verhoudingen tussen man en vrouw in

het algemeen duidelijk wordt. De tweede groep heeft betrekking op enke-

le opvattingen over de rolverdeling in relaties in het algemeen &n in
de eigen relatie. De derde groep tenslotte behandelt enkele gedragsas-

pecten van gelijkberechtiging. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de
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zojuist besproken operationaliseringsproblemen ertoe hebben geleid dat

enkele variabelen weinig bruikbare informatie hebben opgeleverd (5).

Deze zijn hier buiten beschouwing gelaten.

A. Gelijkberechtiging van man en vrouw in de maatschappij als geheel

In de eerste plaats is gevraagd naar de visie van de respondenten op

maatschappelijke ongelijkheid tussen man en vrouw op dit moment. Hier-

door wordt duidelijk of men zich bewust is van de aanwezigheid van al-

lerlei vormen van ongelijkheid die feitelijk nog immer vaststelbaar

zijn, 80 tevens welke specifieke perceptie men heeft van maatschappe-

lijke (on)gelijkheid. Verondersteld wordt dat deze variabele - en ook

de volgende - een indicatie vormt voor de mate waarin gelijkberechti-

ging in de relatie geproblematiseerd wordt: hoezeer houdt men zich met

gelijkberechtiging bezig; hoe belangrijk is deze kwestie in de relatie.

In het relatie-type A bestaat een duidelijk besef van maatschappelijke

ongelijkheid tussen man en vrouw. Men acht de kansen van vrouwen op

veel terreinen ongelijk aan die van mannen. Vrouwen hebben minder be-

roepsmogelijkheden, bezitten te weinig opleiding, worden lager beloond,

worden vaak niet serieus genomen en teveel als "gebruiksartikel" ge-

zien, zo luiden enkele veelgehoorde meningen.   Men   is van mening   dat   de

maatschappelijke structuur nog weinig is afgestemd op (beroepsmatige)

participatie van de vrouw in allerlei sectoren, dus buiten het gezin.

De vraag naar de aanwezigheid van maatschappelijke (on)gelijkheid tus-

sen man en vrouw is - hoe kan het ook anders - eveneens betrokken op de

man-vrouw verhouding in relaties: men signaleert ongelijkheid als ge-

volg van verschillen in ontwikkeling en opleiding, een afhankelijke op-

stelling van de vrouw, een scheve taakverdeling, eenzildigheden bij de

besluitvorming over allerlei zaken, ondergeschiktheid van de vrouw, een

groter gezag van de man, financiale afhankelijkheid van de vrouw.

Een tweede vraag die van belang is voor de inschatting van de context

van gelijkberechtiging in de relatie, betreft de wijze waarop men de

emancipatiegedachte en -beweging beoordeelt. Over de emancipatiegedach-

te wordt in het relatie-type A zonder meer positief gedacht, waarbij
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een directe relatie wordt gelegd met de opheffing van een maatschappe-

lijke achterstand van de vrouw. Ook bestaat er een sterk besef dat

emancipatie geen exclusieve aangelegenheid is voor vrouwen, maar in

allerlei bewoordingen wordt duidelijk gemaakt dat het een zaak is van

vrouwen En mannen. Dat er 66k voor mannen heel wat barrijres aanwezig
geacht worden, blijkt uit de volgende twee exemplarische citaten.

"Het is wel onvermijdelijk dat mannen een afwachtende houding aan-
nemen en pas iets inleveren als ze daar door vrouwen toe gedwongen
worden. Er zit veel macht achter, de dominantie van mannen is zo
sterk dat mannen dat nauwelijks beseffen" (man, samenwonend).

"Emancipatie voor een man is hetzelfde als voor een vrouw. Gewoon
het feit om jezelf te zijn, je te leren uiten, open te staan voor
jezelf en open staan voor anderen. Wel ligt hier een taboe op.
Want het is voor een man nog steeds erg belangrijk om haantje de
voorste te zijn, om zich waar te maken, om carri&re te maken en ga
zo  ma,ir door" (vrouw, samenwonend) .

De emancipatiebeweging ondervindt in het relatie-type A minder algemene

instemming. Hoewel het eindoordeel over de voorvechtsters van gelijkbe-

rechtiging voor vrouwen positief is, worden er nogal wat bedenkingen

geuit, door mannen meer dan door vrouwen. Als hoofdbezwaren worden ge-

noemd een "drammerigheid" en een anti-man houding, waardoor het gevaar
bestaat dat de beweging haar doel voorbij schiet en een averechts ef-

fect heeft. Een bijzonder bezwaar betreft het vermeende elitaire karak-

ter van de emancipatiebeweging. Ze zou zich vooral richten op en eigen-

lijk alleen begrijpelijk zijn voor mensen met een hogere opleiding en

werkzaam in middelbare of hogere beroepen. Als gevolg hiervan zou de

beweging niet de grote groep mensen bereiken voor wie haar activiteiten

het hardst nodig zijn.

"De emancipatiebeweging moet zich richten op een zo breed moge-
lijke laag van de bevolking. Het moet vertaald kunnen worden naar
vrouwen die hun hele leven voor de kinderen hebben gezorgd; zij
moeten zich niet afgedankt voelen, wat nu w61 de tendens is. Deze
vrouwen worden vaak gezien als belachelijk" (man, samenwonend).

"Ik vind die beweging zeer elitair. Het zijn bijna altijd hoger
geschoolde vrouwen die alles uitmaken en zij zijn toch maar een
heel klein groepje. Ze weten volgens mij nauwelijks wat er echt
leeft bij de gehele vrouwenpopulatie... Er wordt weinig geluisterd
naar  wat  er  echt  bi j vrouwen  leef t" (man, samenwonend).
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" Ik   denk   dat    ze   maar een klein   deel   van de bevolking bereiken   en
dat zijn net de mensen die wel eens lezen of zo of die open staan
voor dat soort dingen. Ik denk dat het gros daar niet voor open
staat. Vaak is ook de taal niet de juiste, men gebruikt vaak te
moeilijke begrippen ..." (vrouw, samenwonend).

ondanks de geuite bezwaren acht men de emancipatiebeweging absoluut

noodzakelijk. Zou die er niet zijn dan was er nog veel minder bereikt,

luidt de redenering. Bovendien is duidelijk dat de bezwaren zijn ge-

richt tegen "extreme" groepen, niet tegen de beweging als zodanig.

B. Opvattingen over de rolverdeling

Ter verdediging van de traditionele rollenscheiding wordt vaak aange-

voerd dat mannen en vrouwen een verschillende "natuurlijke" of "aange-
boren" geschiktheid bezitten voor bepaalde taken. Hieruit vloeit een

specifieke opvatting over typisch mannen- en vrouwenwerk voort. Derge-

lijke concepties vertonen een grote hardnekkigheid en behouden vaak een

subtiele werking, ondanks het in steeds bredere kring onderschreven

belang van gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Het toeschrijven van

onveranderbare karaktereigenschappen aan het man- of vrouw-zijn houdt

binnen de relatie een rollenscheiding in stand. Concreet bewerkstelligt

het de binding van de vrouw aan de verzorgende en de gezinstaken en van

de man aan de instrumentele taken, casu quo de kostwinnersrol. Als eer-

ste aanwijzing voor de opvattingen over de wenselijke rolverdeling is

dan ook gevraagd of men "natuurlijke" of "aangeboren" geschiktheden van

man en vrouw voor bepaalde taken aanwezig acht.

De trend is duidelijk: er is geen sprake van dergelijke verschillen

tussen man en vrouw. In principe zijn beiden even geschikt voor alle

mogelijke taken, al bestaat er twijfel of de man voor een enkele taak

vanwege de benodigde fysieke kracht geschikter zou zijn. Maar kracht

kan ontwikkeld worden en veel technische hulpmiddelen maken directe

fysieke kracht onnodig, wordt wel als tegenargument opgeworpen. Binnen

de relatie zijn er in elk geval geen taken die niet even goed door de

man als door de vrouw uitgevoerd zouden kunnen worden. Wal wordt er in

vele toonaarden op gewezen dat door verschillenden accenten in de op-

voeding jongens en meisjes diverse taken niet even goed geleerd hebben.
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Ook hier is sprake van hardnekkig ingesleten patronen, waardoor mannen
en vrouwen soms dreigen te vervallen in traditionele gedragspatronen.

"Nu nog wel, door de opvoeding, die nog vrij klassiek is en ge-
richt is op de oude taakverdeling en het oude rollenpatroon. Maar
dat gaat er steeds meer uit, en als je deze vraag over 50 jaar aan
iemand zult stellen, zal hij zeggen "nee". In de capaciteiten op
zich zie  ik geen verschil" (vrouw, samenwonend).

"Ik heb meer feeling voor bepaalde dingen dan P. omdat ik daar zo
mee opgegroeid ben en zo geldt dat ook voor hem. Je kunt die op-
voeding niet uitschakelen en je kunt dan wel proberen om het on-
derscheid jongen/meisje in jouw opvoeding van jouw kinderen eruit
te laten, maar jij bent beInvloed en dat werkt door in jouw opvoe-
ding"   ( vrouw, samenwonend).

"Ik geloof niet in mannen- en vrouwentaken. Dat is onzin. Iedereen
kan in principe elk werk doen.  Dat het in feite anders gaat,  komt
alleen maar door de manier waarop we groot gebracht zijn en gesti-
muleerd worden. Als vrouwen van jongsaf aan ook hun kracht leerden
ontwikkelen, zouden ze even sterk zijn als mannen, daar ben ik van
overtuigd" (vrouw, samenwonend).

"Nee, ik zie geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Wel kun je
een stuk traditie niet overslaan, maar dat is omdat de een andere
dingen geleerd heeft dan de ander, wat meer samenhangt met opvoe-
ding.    Maar in principe is alles te leren, door zowel   man    als
vrouw" (vrouw, samenwonend).

Door de emancipatiebeweging wordt de arbeldsparticipatie van de vrouw

gezien  als een belangrijke "hefboom" voor gelijkberechtiging van  vrou-
wen ten opzichte van mannen.    In het onderzoek is gevraagd   naar   het   be-

lang dat men hecht aan het buitenshuis werken door de gehuwde of samen-

wonende vrouw. Ook is nagegaan welke betekenis men eraan hecht voor de

vrouw zelf. Hoewel deze directe vraag zeker het gevaar van ideologisch

getinte of sociaal wenselijk geachte beantwoording in zich bergt, biedt

de gegeven motivering inzicht in de kwaliteit van de gehuldigde opvat-

ting.

Van alle kenmerken van het relatie-type A komt dit het sterkst naar vo-

ren: de deelname van de vrouw aan de arbeidsmarkt wordt onmisbaar ge-

acht, vooral vanwege de betekenis die beroepsmatige bezigheid heeft

voor de vrouw zelf. Drie soorten motieven zijn sterk vertegenwoordigd.

Dat zijn allereerst maatschappelijke participatie en het vermijden van

een sociaal isolement; in de tweede plaats zelfontplooiing en handha-
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ving van een gevoel van eigenwaarde en in de derde plaats - hoewel min-

der sterk - een zekere mate van financi@le zelfstandigheid. Overigens
kan dit alles niet alleen geinterpreteerd worden als de dominantie van

het traditionele arbeidsethos, nu ook voor vrouwen geldend. Vaak wordt

zinvol maatschappelijk bezig zijn benadrukt; maar dat kan evengoed on-

betaalde arbeid of vrijwilligerswerk zijn.

"Het   is voor iedereen   goed   om ook buitenshuis te werken.   Je   ver-
simpelt als je alleen maar in huis bezig bent. Je kring is dan
veel te klein. Je hebt veel minder contacten. Als je ook buitens-

huis werkt kun je je ook met andere dingen bezighouden, zodat je
meer afstand kunt nemen en meer kunt relativeren.  Ik merk aan
vrouwen die stoppen met werken, dat ze zo sterk veranderen. Ze
richten zich helemaal op hun huishouden en kinderen en de dingen
waar ze zich mee bezighielden toen ze nog buitenshuis werkten,
daarover hoor je ze helemaal niet meer. Het beangstigt me dat ik
dat zo vaak om me heen zie gebeuren, ik ben bang dat als ik alleen
maar    thuis zou werken,    dat    ik    dan    ook    zo zou worden" (vrouw,
samenwonend).

"Je ziet andere mensen, hebt weer eens wat anders om over te pra-
ten, wat anders om over na te denken, ja, gewoon het idee, dat je
meetelt. Dat is voor vrouwen heel belangrijk. Maar het hoeft niet
per se betaald werk te zijn, je kunt i.p.v. koffieleuten 's mor-
gens ook Nederlandse les geven aan buitenlandse vrouwen" (vrouw,
samenwonend).

"Positief.  Maar dat geldt voor iedereen.  Het  is heel belangrijk om
met andere mensen om te gaan dan alleen met dat beperkte kringetje
van je eigen vrienden of je eigen vriend of vriendin (vrouw, sa-
menwonend).

"Prima. Dat is d6 manier om de eigenstandigheid van de vrouw te
realiseren. Eigen inkomsten zijn daarvoor erg belangrijk. En ze
krijgt hierdoor sociale contacten en zinnige bezigheden. Het ge-
voel iets te betekenen. Ik kan me heel goed voorstellen dat vrou-

wen die thuis zitten de muren op zich af zien komen en het erg on-
plezierig vinden om geen contacten via werk te hebben of maat-
schappelijk bezig  te  zijn" (man, samenwonend).

Opvallend is dat problemen met kinderen nauwelijks een rol spelen in de

overwegingen; als ze al genoemd worden als mogelijke hindernis voor het

buitenshuis werken door de vrouw, huldigt men de opvatting dat de aan-

wezigheid van kinderen dit niet mag tegenhouden en dat men samen een

oplossing moet vinden. Een andere belangrijke conclusie betreft de

functie van het werken buitenshuis door de vrouw: het wordt opgevat als

een onderdeel van de openheid van de relatie. Het komt tegemoet aan be-
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hoeften die de vrouw evenals de man heeft aan maatschappelijk contact
en zelfontplooiing en die in de relatie a116&n onvoldoende bevredigd

worden. Het buitenshuis werken door de vrouw vervult dezelfde functies

als de persoonlijke relaties die men naast de vaste twee-relatie onder-

houdt (zie paragraaf 4.4. sub C.).

Als derde indicatie voor de opvattingen over de rolverdeling is de res-

pondenten gevraagd welke taakverdeling met betrekking tot het kostwin-

nerschap, het huishouden en de zorg voor de kinderen men voor de eigen

relatie ideaal acht. Hierbij ging het er om dat de aangehangen ideolo-

gie zou worden meegedeeld, al is vermoedelijk niet helemaal vermeden

dat sociaal wenselijke antwoorden zijn gegeven (6).

In het relatie-type A bestaat een sterke voorkeur om in de eigen rela-

tie te komen   tot een gelijke verdeling  van alle taken,   dat wil zeggen:

een verdeling waarbij man en vrouw ieder een gelijk gedeelte van de ta-

ken op zich nemen, "fifty-fifty". De traditionele rollenscheiding wordt

afgewezen. Men wenst het kostwinnerschap samen te dragen, waarbij bei-

den ongeveer evenveel uren per week willen werken. Het huishoudelijk

werk dient ongeveer gelijk verdeeld te worden, rekening houdend met

voorkeuren. Door beiden als minder plezierig ervaren karweitjes kunnen

om en om worden verricht of gelijkelijk over beiden worden verdeeld.

Een exacte rolverdeling wordt afgewezen. Men kiest voor flexibiliteit,

waarbij wel het evenwicht in het oog moet worden gehouden. De zorg voor

kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, ook in alle dage-

lijkse dingen. Er bestaat dan een voorkeur voor part-time werken, zodat

man en vrouw beiden voldoende tijd aan kinderen kunnen besteden.

"Allebei twintig uur per week werken en de taken en verantwoorde-
lijkheden samen delen. Niet in de zin van alles 50-50, maar een
soort taakverdeling van wat ieder leuk vindt of waar het minste
bezwaar tegen bestaat. De echt vervelende dingen verdeel je. De

zorg voor de kinderen moet gedeeld worden, dat is iets waar je
samen  voor moet staan" (man, samenwonend).

"Een zwart-wit verdeling   vind ik slecht:   de   een   een   baan   en   de
ander het huishouden. Ik vind het bijvoorbeeld ook slecht als de
zorg voor de kinderen helemaal op een van beiden neerkomt. Het
meest ideaal vind ik als al die taken gelijk over beiden verdeeld
zijn, maar hoe het in feite gerealiseerd wordt hangt af van de
mogelijkheden, denk ik" (man, gehuwd).
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"Een ideale taakverdeling lijkt me, als je allebei half werkt,
half voor het huishouden zorgt en eventueel half voor de kinderen
zorgt.   Er  moet een evenwaardigheid zijn" (vrouw, samenwonend).

"Voor mij zou ideaal zijn om alles fifty-fifty te doen: werken,
het huis en zorgen voor de kind, als die er zouden komen. Dit
hoeft niet zo precies verdeeld te zijn, maar ik zou het wel het
liefst zo ongeveer willen hebben" (vrouw, samenwonend).

C. Feitelijke gelijkberechtiging en rolverdeling

Uit het voorgaande blijkt dat er in het relatie-type A niet alleen een

behoorlijke gevoeligheid is voor de problematiek van gelijkberechti-

ging, maar ook heeft men uitgesproken opvattingen over dit onderwerp.

Een ontwikkeling waarbij vrouwen dezelfde rechten krijgen als mannen en

niet meer eenzijdig afhankelijk zijn, wordt noodzakelijk geacht. Onge-

lijkheid en een scheve machtsverdeling ten gunste van mannen zijn niet

gerechtvaardigd. De vraag is of deze opvattingen ook worden gereali-

seerd in het gedrag. Op verschillende manieren is getracht te achterha-

len hoe het bij de paren die aan het onderzoek participeerden gesteld

is met de feitelijke gelijkberechtiging van man en vrouw.

In de eerste plaats is een aantal gegevens bekend over de feitelijke

taakverdeling, zowel ten aanzien van huishoudelijk werk als de beroeps-

arbeid of vergelijkbare activiteiten buitenshuis. Wat het eerste be-

treft is men er in het relatie-type A toch niet geheel in geslaagd om
het ideaal van een gelijke verdeling van de lasten te bereiken. Welis-

waar is er een duidelijke trend in deze richting, maar over het alge-

meen is de vrouw met meer taken belast dan de man; zij besteedt meer

tijd aan het huishouden dan hij. Daarnaast zijn ook bij de verdeling

van soorten taken sporen van traditioneel gedrag aanwezig: hoewel men

van mening is dat er in principe geen specifieke taken zijn die mannen

beter kunnen doen dan vrouwen of andersom, blijkt het in de praktijk
moeilijk om bepaalde taken die traditioneel gezien werden als typisch

mannelijke respectievelijk vrouwelijke werkzaamheden uit te wisselen.

Ook hier geldt dat er weliswaar een duidelijke trend in de richting van

een niet sekse-specifieke taakverdeling is, maar er blijven onmisken-

baar residuen van een verdeling naar typisch "mannenwerk" en "vrouwen-

werk" aanwezig (het gaat met name om de klusjes in en om het huis, ver-
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zorging van de tuin en wassen van de auto, respectievelijk de was doen,

strijken, toilet schoonmaken en ramen wassen).

Soms is men zich wel bewust van deze discrepantie tussen opvatting en
feitelijk gedrag. In die gevallen wordt nogal eens aangevoerd dat de
vrouw  meer   ti jd  heeft, omdat   zi j minder  uren   per week werkzaam  is.   In-

derdaad blijkt juist bij die paren van wie de vrouw minder uren per

week werkt dan de man het aandeel van de vrouw in huishoudelijk werk

groter. Het is echter niet duidelijk of het geringere aantal werkzame

uren per week uit een vrije keuze van de vrouw voortkomt en of uitslui-

tend haar positie op de arbeidsmarkt een beperkende factor is geweest.

Met enige voorzichtigheid kan wel worden geconstateerd dat in het rela-

tie-type A de totale belasting van werkzaamheden buitenshuis (waaronder

ook een studie begrepen moet worden) En huishoudelijk werk samen voor
man en vrouw ongeveer   geli jk   is. Een "dubbele" belasting van werkende

vrouwen kon niet worden vastgesteld.

Voor wat betreft de feitelijke taakverdeling dient ook afzonderlijk
aandacht te worden besteed aan de deelname aan het arbeidsproces of een

vergelijkbare activiteit. In het relatie-type A vindt men het wenselijk

dat man En vrouw beiden ongeveer gelijk buitenshuis werkzaam zijn. Uit-

gezonderd enkele personen   ( die recenteli jk hun opleiding hebben   afge-

rond en nog geen werk hebben gevonden) zijn alle mannen en vrouwen het-

zij beroepsmatig werkzaam, hetzij met een opleiding of studie bezig.

Bij de beoordeling van de omvang van deze bezigheden stuiten we op de

moeilijkheid dat van de studerenden niet bekend is hoeveel uren per

week zij aan hun studie besteden. Bij de paren van wie man En vrouw be-

roepsmatig werkzaam zijn, zijn twee even sterke trends aanwezig: ofwel

man en vrouw werken ongeveer evenveel uren per week, ofwel de vrouw

werkt 5 A 10 uur per week minder. Ons beperkend tot de paren van wie

man en vrouw beroepsmatig werkzaam zijn, stellen we vast dat het ideaal

van gelijke aandelen van man en vrouw in de beroepsarbeid niet hele-

maal, maar wel in behoorlijke mate wordt gerealiseerd. Bezien we ten-

slotte de feitelijke taakverdeling in totaliteit, dan blijkt de tradi-

tionele rollenscheiding in het relatie-type A geheel afwezig. Man en

vrouw nemen ieder een deel van de huishoudelijke taken voor hun reke-
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ning &n zijn beiden hetzij beroepsmatig, hetzij in het kader van een

opleiding buitenshuis actief. Wel besteden vrouwen wat meer tijd aan

het   huishouden dan mannen,    is de scheiding van "mannenwerk"   en   "vrou-
wenwerk" niet geheel verdwenen en werken vrouwen ten dele minder uren
per week buitenshuis dan mannen.

De werkelijke gelijkberechtiging van man en vrouw in de relatie kan ook

worden vastgesteld aan de hand van mogelijke eenzijdigheden en afhanke-

lijkheden in financieel opzicht. Daarbij wordt het minder van belang

geacht of man en vrouw al dan niet beiden een inkomen hebben en of bei-

der inkomen al dan niet ongeveer gelijk is, maar vooral welke regelin-

gen zij hebben getroffen voor de beschikkingsbevoegdheid. Concreet gaat

het om de vraag of 66n van beiden (lees: de vrouw) van de ander afhan-

kelijk is om over (een deel van) het inkomen te kunnen beschikken ("de
hand   ophouden").   In het relatie-type  A  is  dit  niet het geval:  de  zer
genschap over het totale beschikbare inkomen berust in gelijke mate bij

beide partners. In paragraaf 4.4. (sub A.) werd al gesignaleerd dat er

een grote variatie bestaat in concrete regelingen, waardoor het niet

eenvoudig is uitspraken te doen. In elk geval maakt het voor de beno-

digde regelingen groot verschil of beiden een inkomen hebben of slechts

een van beiden. In het relatie-type A hebben man en vrouw meestal ieder

een eigen inkomen. In deze situatie treffen we drie verschillende rege-

lingen aan. In de eerste plaats komt het voor dat beide inkomens op 660

gezamenlijke bank/girorekening worden gestort, waardoor gelijke zeggen-

schap gewaarborgd is. Dit is ook het geval bij de tweede regeling,

waarbij een groot deel van beider inkomens op een of meerdere gezamen-

lijke rekeningen terecht komt, terwijl de rest gelijk verdeeld wordt

over ieders individuele rekening(en). Ten derde zijn er paren bij wie

de eigen inkomens van man en vrouw geheel naar individuele bank/girore-

keningen gaan. Dan is gelijke zeggenschap niet direct geregeld, omdat

de inkomens immers niet altijd gelijk zijn. In dit geval worden er door

de partners afspraken gemaakt, zodat elk van beiden naar draagkracht

bijdraagt aan gezamenlijke uitgaven en verder individueel beschikt over

het   dan voor beiden   min   of  meer  geli jke restant.   Men   heef t echter  niet

de neiging om dit uitvoerig en precies te controleren; men moet het

vertrouwen hebben dat het ongeveer goed zit. Bij vijf paren in het
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relatie-type A heeft 66n van beiden nauwelijks of geen inkomen. Zonder

nadere regelingen zou deze partner afhankelijk zijn van de bereidheid

van de ander   om   een   deel   van het inkomen   af te staan.   Ook de getroffen

regelingen nemen deze afhankelijkheid niet geheel weg. Maar door het

structurele karakter ervan (machtiging op de rekening van de ander,

gezamenlijke rekeningen of automatisch een deel van het inkomen op een

eigen rekening van de ander laten storten) benadert men ook in deze

situatie het ideaal van gelijke zeggenschap zeer dicht. Uit de regelin-

gen blijkt in ieder geval een grote gevoeligheid voor het (zo goed

mogelijk) vermijden van afhankelijkheden.

Tenslotte blijkt gelijkberechtiging in de relatie uit de concrete be-

sluitvormingspatronen. Het machtsevenwicht kan verstoord worden door

eenzijdige beslissingsbevoegdheden bij zaken of situaties die beiden

aangaan. Te denken valt aan beslissingen over grote aankopen, over de

keuze en inrichting van de woning, over de consequenties van gezinsvor-

ming voor het werk, en over vakantieplannen. Hoewel niet elke situatie

zich bij iedereen voordoet, is het algemene beeld helder: 66nzijdige

besluitvorming komt in het relatie-type A gewoonlijk niet voor. Hierbij

kan ook verwezen worden naar hetgeen in paragraaf 4.4. sub A. is ge-

steld over wederzijdse (on)afhankelijkheid.

Het volgende algemene beeld van de machtsverhoudingen in het relatie-

type A rijst op. Van de problematiek van ongelijke kansen en achter-
stelling van de vrouw is men zich in dit type sterk bewust. Men bezit

een uitgebreide perceptie van vormen van ongelijkheid in het maatschap-
pelijk bestel   &1 in primaire relaties. De emancipatie   van de vrouw  is
noodzakelijk om onrechtvaardige ongelijkheden op te heffen. De emanci-

patiebeweging vervult terecht een voorhoede-functie, maar zal zich toch

minder extreem moeten opstellen en dient zich op een veel breder pu-

bliek te richten dan tot nu toe. Uiteindelijk moeten man en vrouw op

gelijke wijze mogelijkheden bezitten te participeren in maatschappe-

lijke activiteiten buiten het gezin. Dit standpunt heeft consequenties

voor de man-vrouw verhouding in de twee-relatie. De vrouw moet niet

afhankelijk zijn van de man; de relatie dient zodanig gestructureerd te

zijn dat beiden als gelijkwaardige individuen binnen en buiten de rela-
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tie kunnen functioneren. Voorwaarde daartoe is een gelijke verdeling
van aanwezige taken en rollen; de traditionele rollenscheiding is uit

den boze, omdat die achterstelling van de vrouw instandhoudt. De vrouw

moet gelijke kansen hebben om een beroep uit te oefenen, vooral vanwege

de positieve effecten hiervan op haar persoonlijke ontplooiing. Huis-
houdelijke taken moeten gelijk worden verdeeld, want man en vrouw zijn

voor alle taken even geschikt. Er is dus geen grond voor een rollen-

scheiding in traditionele zin. In het relatie-type A slaagt men er tot
op zekere hoogte in deze idealen om te zetten in werkelijkheid. Finan-

ci le afhankelijkheid in de zin van eenzijdige zeggenschap over het be-

schikbare totale inkomen is in dit type relatie afwezig, evenals een-
zijdige besluitvormingspatronen. In deze twee opzichten hebben man en
vrouw in het relatie-type A gelijke rechten. Minder geldt dat voor de
taak- en rolverdeling. Met name de verdeling van huishoudelijke taken
vertoont  tekenen van traditionaliteit.  Blijkbaar is de uitgesproken

intentie om tot een gelijke verdeling te komen niet zonder meer vol-

doende om ingesleten patronen, met name ingegeven door de opvoeding,

volledig te wijzigen. Dit wordt in de hand gewerkt doordat vrouwen ge-

middeld enkele uren per week minder buitenshuis actief zijn (in verband

met werk of studie).

4.6. Communicatie, besluitvorming en conflictoplossing

Een derde reeks specifieke dimensies van de twee-relatie omvat het ver-

bale en non-verbale verkeer tussen de partners, waardoor zij opvat-

tingen, idee8n en ervaringen, behoeften, gevoelens en wensen op aller-

lei gebied aan elkaar kenbaar maken. Het gaat ook om processen van on-

derlinge uitwisseling, noodzakelijk voor de structurering van de rela-

tie: de vaststelling van de vormgeving en de inhoud van de relatie op

basis van ieders intenties en verwachtingen door middel van afspraken,
regelingen, overleg &n conflict. Dit alles kan nagenoeg geheel impli-

ciet verlopen, bijvoorbeeld omdat wordt uitgegaan van een aantal vast-

staande  gegevens.  De  uitwisseling  kan  echter ook veelomvattend en

voortdurend expliciet aanwezig zijn. Drie dimensies konten in dit ver-

band  aan  bod: ten eerste worden enkele aspecten  van de onderlinge  com-
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municatie in het algemeen behandeld; ten tweede wordt de wijze van be-            1

sluitvorming aan de orde gesteld; en ten derde gaat het om de hantering
en oplossing van conflicten. De twee laatstgenoemde dimensies zijn in
wezen vormen van communicatie in bepaalde situaties.

De methode van het vraaggesprek waarmee in het onderzoek de gewenste

data zijn verzameld, is overigens niet helemaal geschikt gebleken voor

het onderwerp communicatie (en specifieke vormen daarvan). Er wordt een

groot beroep gedaan op de uitdrukkingsvaardigheid van de respondent.

Het  vereist  bovendien een behoorlijk abstractievermogen,  omdat het

eigen communicatiepatroon geen onderwerp van dagelijkse reflectie is;

het vereist dat men zich tijdens het vraaggesprek bewust wordt van ge-

dragswijzen die meestal grotendeels vanzelf lopen. Behalve deze pro-

blemen speelt ook hier de kwestie van de heersende ideologie, vooral
waar  het  om het belang  van de verbale communicatie  gaat. In brede lagen

van de bevolking is de opvatting gemeengoed geworden dat praten voor de

relatie uiterst belangrijk is. Ook in ons onderzoek is dat naar voren

gekomen, want deze opvatting wordt door nagenoeg de hele onderzoeks-

groep onderschreven, ongeacht het type relatie waartoe men behoort. De

indirecte vraagstelling die ook bij het onderwerp communicatie is ge-
hanteerd heeft soms niet geheel kunnen wegnemen dat ook waar dat niet

werd bedoeld eerder ideologie is gemeten dan werkelijkheid. Vanwege de

hier vermelde problemen is afgezien van rapportage van enkele variabe-

len waarvan de geldigheid sterk betwijfeld moet worden.

A. Communicatie in het algemeen

Om meer inzicht te krijgen in de communicatie in het algemeen is aller-

eerst vastgesteld welke  mate van openheid aanwezig   is.   Dit is gebeurd
op attitude- en op (gerapporteerd) gedragsniveau. Het betreft drie ken-

merken: de soort onderwerpen waarover   door   het    paar    in elk geval   ge-
sproken dient te worden; de frequentie waarmee over bepaalde onderwer-

pen wordt gesproken; en de vraag in hoeverre men zonder uitzondering
open en eerlijk tegenover elkaar dient te zijn.
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Voor de openheid van de verbale communicatie in de relatie aan de hand

van de soort onderwerpen waarover gesproken dient te worden, moet een

onderscheid gemaakt worden tussen dagelijkse aangelegenheden en zorgen
en allerlei praktische zaken enerzijds en ideean, opvattingen, gevoe-

lens, persoonlijke ervaringen en interessen, alsmede aspecten van de

twee-relatie (problemen, behoeften, plannen enz.) en persoonlijke con-

tacten anderzijds. De openheid van de communicatie wordt geacht groter

te zijn, naarmate naast de dagelijkse beslommeringen ook meer persoon-

lijke zaken in de relatie bespreekbaar zijn. In het relatie-type A

wordt het accent gelegd op deze laatste categorie: hoewel men vindt dat

in principe over beide soorten gesproken dient te worden (alles moet

bespreekbaar zijn), kent men prioriteit toe - vaak impliciet - aan de

persoonlijke aangelegenheden. Als niet over die zaken wordt gesproken,

mankeert er iets aan de relatie.

"Je   moet over alles praten, maar sommige dingen zijn belangrijker
dan andere. Belangrijk zijn de dingen die indruk op je maken. Toen
mijn moeder stierf hebben we daar veel over gepraat. Als je dat
niet doet mis je veel van elkaar. Verder is praten over je gevoe-
lens van belang; en over seksualiteit, waar we veel problemen mee
hebben gehad.   Dat  moet   je niet opzouten" (man, samenwonend).

"Eigenlijk denk ik dat het het belangrijkste is dat je het eens
wordt over een aantal waarden en normen die je hebt. Die weerspie-
gelen zich in al die praktische dingen ..." (man, samenwonend).

"Je zou in ieder geval moeten praten over wat je verwachtingen
zijn voor de relatie, dat is heel belangrijk, over welk doel je
voor ogen hebt, wat je van elkaar verwacht, en wat je per se niet
wenst" (vrouw, samenwonend).

"Over persoonlijke gevoelens, problemen, frustraties, ervaringen,
etc. Ook moet je over de meer praktische dingen kunnen praten,
maar het eerste is het belangrijkste" (vrouw, samenwonend).

In het vraaggesprek is ook gedetailleerd gevraagd naar de frequentie

waarmee  feitelijk over  bepaalde onderwerpen wordt gesproken.  Enige

voorzichtigheid ten aanzien van de resultaten is geboden, omdat vanwege

de wijze van beantwoording het vermoeden rijst dat de betrouwbaarheid

van de gegevens te wensen over laat. Globaal wordt er in het relatie-

type A zowel over allerlei dagelijkse aangelegenheden als over persoon-

lijke zaken regelmatig gesproken, zij het over het laatstgenoemde wel

wat meer. Opvallend is niettemin het kleine verschil tussen dagelijkse



106

en persoonlijke zaken. Over financidle aangelegenheden, persoonlijke

gevoelens en emoties en over aspecten van de eigen relatie wordt regel-

matig gesproken. Over huishoudelijke aangelegenheden wordt relatief het

minst gesproken; over "levensvraagstukken" en algemene opvattingen over

allerlei zaken in het leven relatief meer dan gemiddeld. De hoogste

frequentie wordt echter aangetroffen bij het onderwerp "werk" (of stu-
die), waarvan niet direct duidelijk is of het tot de dagelijkse of de

persoonlijke aangelegenheden moet worden gerekend. Dat is zeer afhanke-

lijk van de aard van het besprokene, hetgeen niet systematisch afzon-

derlijk geregistreerd is. Over zaken die op de een of andere manier met

werk (of studie) te maken hebben, wordt vrij vaak gesproken. De be-

schikbare informatie duidt erop dat dit vermoedelijk een bijna dage-

lijks terugkerend onderwerp is.

Een ander element   van de openheid   in de onderlinge communicatie betreft

de vraag of men altijd volledige openheid en eerlijkheid in acht moet

nemen tegenover elkaar. Het betreft een attitude-vraag, waarbij het er

vooral om gaat of men van mening is dat men altijd alles aan de partner

moet vertellen, of dat men zich situaties kan voorstellen waarin het

beter is te zwijgen. Op het eerste gezicht is de uitkomst voor het

relatie-type A verrassend. Er bestaat namelijk duidelijk reserve tegen-

over volledige openheid en eerlijkheid, hetgeen moeilijk verenigbaar

lijkt met de openheid in de onderlinge communicatie die tot nu toe naar

voren is gekomen. Hierbij doelen we niet zozeer op het tijdelijk dingen

verzwijgen tot een beter moment, maar vooral op de vaak gehuldigde op-

vatting dat niet altijd alles aan de partner verteld h6eft te worden;

dat het alleszins legitiem is om bepaalde dingen te verzwijgen. Wanneer

men echter deze uitkomst koppelt aan de kenmerken van de omvattendheid

van de relatie, dan is een zinvolle interpretatie mogelijk. Eerder is

immers gebleken  dat  men  in het relatie-type  A geen ongelimiteerd   'com-

mitment' wenst ten opzichte van de relatie; men waakt ervoor dat de

onderlinge band allesomvattend zou worden en daardoor benauwend en ver-

stikkend   zou   zijn. Er wordt een individuele ruimte geclaimd,    een   deel

van de eigen persoonlijkheid moet door de partner niet worden beIn-

vloed. Juist bij de vraag naar de wenselijkheid van volledige openheid

en eerlijkheid openbaart zich deze afwijzing van absolute 'gulzigheid'
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van de relatie. Men acht het zeker geoorloofd om bepaalde dingen die

zeer sterk verbonden zijn met de kern van de eigen persoonlijkheid voor

de partner achter te houden, ondanks het besef van het belang van een

eerlijke en open communicatie voor de kwaliteit van de relatie. Dit

verzwijgen wordt  zeker niet lichtvaardig opgevat, maar gereserveerd

voor strikt persoonlijke aangelegenheden.

"Sommige dingen zul je inderdaad nooit vertellen, omdat het zo in
en in persoonlijk is, of ook omdat je het niet vertellen kunt, het
gewoon niet verwoorden kunt. Ik geloof dat ieder voor zich dat
toch wel houdt" (vrouw, gehuwd).

"Nee, natuurlijk niet. Je hebt toch ook bepaalde dingen voor je-
zelf en ik neem aan dat iedereen dat wel heeft ... Het zou nooit
goed zijn als je niet bepaalde dingen voor jezelf zou kunnen hou-
den" (vrouw, gehuwd).

"Ik vind dat er openheid moet zijn en dat betekent tegelijkertijd
dat je gewoon bepaalde dingen niet hoeft te zeggen tegen elkaar.
Er hoeft niets als je een open relatie hebt. Maar het moet zo open
zijn dat als de 66n iets wil zeggen of wil doen dat je er dan open

voor bent, dat je op dat moment er de aandacht voor opbrengt; maar
het houdt niet in dat je alles tegen elkaar moet zeggen" (man, sa-
menwonend).

"Nee,   dat  vind ik helemaal  niet.   Er zijn dingen  die  je voor jezelf
moet kunnen houden, iets individueels   moet   er ook daarin blijven
bestaan" (man, samenwonend).

"Ik probeer altijd zo open en eerlijk mogelijk te zijn, maar ik
wil wel een stukje voor mezelf houden, bijvoorbeeld eerdere rela-
ties  die  ik heb gehad" (vrouw, samenwonend).

"Ik denk dat er situaties zijn, waarbij je niet alles zegt. Of
omdat je het niet belangrijk vindt om het te vertellen, of juist
dingen die je heel persoonlijk aangaan en die je echt voor jezelf
wilt houden. Maar dit doet geen afbreuk aan de relatie, vind ik"
(vrouw, samenwonend).

"Er zijn momenten dat ik zwijg, maar in het algemeen zeg ik het
later op een geschikter moment, maar dat is uitstellen. lets an-
ders is het als het mijzelf zo persoonlijk aangaat, wat heeft zij
daar  nu  aan.  Maar het meeste  zeg ik gewoon" (man, samenwonend).

Het tweede aspect van de communicatie in het algemeen - naast de open-

heid ervan - betreft de kwaliteit van de onderlinge verbale communica-

tie  in  een  twee-relatle:  wat  is er volgens de respondenten  nodig  om  een

goede communicatie tot elkaar te hebben; zijn daar bepaalde "voorwaar-

den" voor te noemen; dienen daarbij bepaalde "regels" in acht te worden
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genomen? Hoewel de vraag als een algemene attitude-vraag gesteld werd,

hebben nagenoeg alle respondenten bij de beantwoording ervan aanslui-

ting gezocht bij hun eigen relatie, zodat de verkregen informatie eer-

der betrekking heeft op het (gerapporteerde) gedragsniveau. Veronder-
steld wordt dat de conceptie van aanwezige "voorwaarden" of "regels"
verband houdt met het belang van een goede verbale communicatie voor de

relatie. Een uitgebreide conceptie duidt op het besef van communicatie

als afzonderlijk aspect in de relatie; het stijgt boven het niveau van

vanzelfsprekendheid uit. Naarmate een goede verbale communicatie werke-

lijk - dat wil zeggen het ideologische niveau overstijgend - voor de
relatie van belang is, nemen dit besef   en de conceptie van "voorwaar-
den" of "regels" voor een goede communicatie toe.

Het relatie-type A wordt gekenmerkt door een uitgebreide conceptie van
"voorwaarden" of "regels" voor een goede onderlinge verbale communica-
tie. Men is van mening dat de communicatie in de eigen relatie niet

vanzelf    goed    zal    gaan,    maar acht meerdere "voorwaarden" of "regels"
aanwezig om het goede spoor te behouden. Door de paren die tot hec
relatie-type A behoren, worden minstens 15 verschillende "voorwaarden"
of "regels" genoemd. Ter verduidelijking noemen we er hier enkele die

het meest frequent opduiken: voor je eigen mening uitkomen, het juiste
moment kiezen om iets te vertellen of te bespreken, de wijze waarop je

je uitdrukt moet door je partner begrepen kunnen worden, de toonzetting

en intonatie, je moet belangstelling voor elkaar hebben, je moet de
tijd ervoor vrij maken, geen dingen voor elkaar invullen, maar je part-

ner zelf laten vertellen, en last but not least (want het meest ge-

noemd) luisteren.

"Het luisteren naar elkaar is erg belangrijk. Met name als je over
dingen spreekt die beiden emotioneel aangaan dan is luisteren naar
elkaar erg belangrijk. Je moet niet zelf dingen gaan invullen over
wat iemand aan het zeggen is, want dan kun je niet met elkaar pra-
ten" (man, samenwonend).

"Nee, dat gaat niet vanzelf. Ik denk dat luisteren het belangrijk-
ste is. Dat is wel gemakkelijk gezegd. In een moeilijk gesprek be-
denk je dat vaak niet meer, dan gooi je dat soort dingen gewoon
aan de kant.  Soms moet je dan ook met jezelf overleggen wat je
gaat zeggen en de manier waarop je het zult zeggen ... Dus luiste-
ren is heel erg belangrijk. Want als je luistert naar iemand hoe

9
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die zijn woorden brengt en wat hij zegt, dat kan heel duidelijkzijn;  ook de intonatie erbij" (vrouw, samenwonend).

"Wij hebben de eerste jaren erg veel voor elkaar ingevuld. We
dachten dat we wel wisten hoe de ander dacht, voelde en reageerde
en daar gingen we dan bij voorbaat al van uit zonder te kijken of
dat nou wel klopte. Dat heeft veel narigheid gegeven en veel con-
flicten, maar langzamerhand kwamen we erachter dat we dat onbewust
deden. Nu zijn we aan het zoeken naar een andere manier, maar dat
gaat nog wel met vallen en opstaan.  Mijn vriend probeert ook
steeds meer gevoelsmatig te praten en niet meer zo afstandelijk en
ik vind dat ik met problemen van mezelf niet naar anderen moet
gaan, maar eerst  naar  hem" ( vrouw, samenwonend).

"Nee, daar moet je best wel een beetje op letten, denk ik. Ik heb
wel de neiging bijvoorbeeld om meteen als hij binnenkomt te begin-
nen, terwijl ik weet dat hij moe is, of tijdens het eten, als de
kinderen er tussendoor komen; je kunt daar beter even de tijd voor

nemen, en nadenken: dat kan straks beter als hij ook rustig zit.
Dat  leer  je wel" (vrouw, samenwonend).

Ten aanzien van de (verbale) communicatie in het algemeen duidt de be-

schikbare informatie allereerst op een grote openheid in het relatie-

type A. In principe acht men alles bespreekbaar, het praten over meer

persoonlijke aangelegenheden wordt voor een goede relatie zeer wense-

lijk gevonden en over tal van concrete onderwerpen wordt vrij regelma-

tig tot vaak gesproken. Niettemin wordt er een duidelijk voorbehoud ge-

maakt: dSt alles in principe bespreekbaar is, wil niet zeggen dat ook

alles besproken moet worden. Openheid en eerlijkheid vormen weliswaar

het uitgangspunt, maar bepaalde - vooral zeer persoonlijke - aangele-

genheden worden louter voor zichzelf gereserveerd. De begrensde omvat-

tendheid van de relatie ligt hieraan ten grondslag. Hoewel emotionele

conflicten onontkoombaar lijken als gevolg van de spanning tussen het

uitgangspunt van open communicatie enerzijds en de geclaimde individu-

ele ruimte anderzijds, blijkt hiervan in de gespreksverslagen nagenoeg

niets. Hierbij zij overigens aangetekend, dat dit ook geen aandachts-

punt is geweest; op dit punt is niet expliciet doorgevraagd. In de

tweede plaats kan worden geconcludeerd dat verbale communicatie een

belangrijke plaats inneemt in dit type relatie. Dit mag worden afgeleid

uit de uitgebreide conceptie van "eisen" voor een goede verbale commu-

nicatie in de relatie. Ook de variatie in de genoemde "eisen" onder-

steunt dit. Al met al is de aandacht voor een goede verbale communica-

tie in dit relatie-type groot.
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B. Besluitvormingsprocessen

Zowel bij het onderwerp wederzijdse (on)afhankelilkheid als bij het

onderwerp gelijkberechtiging en rolverdeling is de wijze waarop beslui-
ten in de relatie worden genomen al aan de orde gesteld. In beide ge-

vallen  ging  het  om  de  feitelijke besluitvormingspatronen:  bij  het

eerstgenoemde stond gezamenlijkheid of afzonderlijkheid centraal; bij

het tweede de mogelijkheid van eenzijdigheden in de besluitvormingspa-

tronen  (en dus  de machtsverdeling).  Hier wordt daarom nog slechts

ingegaan op de visie op de wijze van besluitvorming in de relatie en de

mogelijke discrepantie tussen de feitelijke situatie (zoals gerappor-

teerd) en de attitude.

In het relatie-type A is men van oordeel dat besluiten soms in gezamen-

lijk overleg genomen moeten worden, maar dat er zich ook situaties kun-

nen voordoen waarin beide partners ieder voor zichzelf beslissen. Type-

rend  is  het  genoemde  criterium  ter  bepaling van  situaties  waarin

gezamenlijke,  dan wel afzonderlijke besluitvorming dient  plaats  te

vinden: als de situatie beide partners direct aangaat of voor beiden

consequenties  heeft,  dan  is  een  besluit  in  gezamenlijk  overleg

aangewezen; betreft het een situatie die slechts een van beiden

aangaat, dan dient hij of zij zelf een besluit te nemen. De dwingende

eis van gezamenlijk overleg is dan niet alleen afwezig, maar zelfs

ongewenst.

"Afhankelijk van het onderwerp wordt er zo nu en dan samen beslist
en zo nu en dan alleen. Dingen die je samen aangaan, daar moet je
natuurlijk samen over beslissen en dingen die jou alleen aangaan,daar moet je alleen over beslissen" (vrouw, samenwonend).

"Je kunt het beste in onderling overleg een afbakening maken van
de terreinen waarop ieder de beslissingen apart kan nemen. Als dat

bepaald is kan er bij belangrijke beslissingen nog wel door beiden
overlegd worden,    maar    &6n van beiden   neemt   dan de beslissing"
(vrouw, samenwonend).

"Afhankelijk van het soort beslissing. Als je gescheiden bankreke-
ningen   hebt   dan   heb   ik geen recht   om te zeggen  wat   zij   met   d' r
geld doet" (man, samenwonend).

"Dat is helemaal afhankelijk van het soort beslissing. Stel dat ik
mijn studie helemaal niet meer zie zitten en ermee wil ophouden,
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dan zouden we er over praten, maar het is mijn beslissing" (vrouw,
samenwonend).

"Nou, als het gaat ora het werk van een van beiden, dan wordt daar
alleen door die persoon over beslist; ... maar de dingen die bel-
den aangaan, daar moet je wel samen over beslissen" (vrouw, samen-
wonend).

"We hebben laatst een auto gekocht, zoiets doe je samen. Daar leg
je allebei geld in en dat is gezamenlijk gebruik. Maar de kleren
die ik koop, dat doe ik alleen, daar is geen gezamenlijk besluit
voor nodig" (vrouw, samenwonend).

Het zojuist vermelde criterium komt ook in de feitelijke besluitvor-

mingspatronen tot uitdrukking (zie ook paragraaf 4.4. sub A.). De be-

schikbare informatie wijst erop dat het criterium ook feitelijk gehan-

teerd wordt: over de dagelijkse uitgaven (voorzover van toepassing),

grote uitgaven, de keuze en inrichting van de woning en vakantieplannen

wordt gezamenlijk beslist; uitgaven voor hobby's en de tijd die men aan

hobby's besteedt, alsmede het onderhouden van het contact met vrienden

en kennissen zijn ten dele onderwerpen van gezamenlijke besluitvorming,

ten dele aan beide partners afzonderlijk voorbehouden; de keuze van

werk of studie is een besluit dat ieder voor zich neemt, tenzij het ge-

volgen heeft voor de ander (verhuizing).

C. Conflicten en conflictoplossing

Een tweede specifieke vorm van communicatie in de intieme twee-relatie

is het conflict. In het onderzoek was de aandacht niet zozeer gericht

op de mate waarin conflicten of meningsverschillen optreden, maar op

het oordeel over de functie van conflicten voor de relatie, de wijze

waarop men met het conflict omgaat, (conflicthantering of -oplossing)

En de bereidheid om hulp te vragen, indien men er niet in zou slagen om

een conflict of probleem zelf tot een oplossing te brengen. Het belang-

rijkste is het tweede, de conflictoplossing.

In het relatie-type A kent men aan het optreden van conflicten in

hoofdzaak een positieve functie toe. Hoewel wordt onderkend dat ze op

het moment waarop ze zich voordoen minstens niet plezierig zijn, acht

men het optreden van conflicten niet bedreigend. Ze moeten zeker niet

vermeden worden. Uiteindelijk bieden conflicten een aantal positieve
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effecten voor de relatie, mits men er goed mee om weet te gaan: gesteld

wordt dat men elkaar beter leert begrijpen en waarderen; dat ze duide-

lijkheid kunnen scheppen en de partners dichter bij elkaar brengen;
sluimerende irritaties blijven niet onderhuids, maar worden op tafel
gelegd; ze kunnen een soort emotionele opruiming teweegbrengen. Doordat

zich onvermijdelijk over bepaalde verschillen conflicten voordoen, word

je gedwongen om met je relatie bezig te blijven; aldus brengen conflic-

ten de relatie verder en verdiepen zij de relatie. Door conflicten wor-

den tekortkomingen verduidelijkt en kun je eraan werken om ze weg te

nemen. Kortom, er bestaat een duidelijke opvatting over de wijzen waar-

op conflicten nuttig kunnen zijn voor de individuele partners en voor

hun relatie, ondanks de emotionele spanning die ze op het moment zelf

met zich meebrengen. Men staat er realistisch tegenover: mensen zijn nu

eenmaal verschillend, dus zijn ze het niet altijd met elkaar eens.

"Conflicten zijn beslist niet verstorendl Ze zijn ook een logisch
gevolg dat je twee verschillende mensen bent. Zouden er geen con-
flicten zijn, dan zou waarschijnlijk een van beiden voortdurend
water bij de wijn doen, en dat loopt zeker spaak" (man, samenwo-
nend).

"Ik kan me geen relatie voorstellen zonder conflicten. Het posi-
tieve vind ik dat er in een ruzie soms dingen boven komen die an-
ders  onder de oppervlakte blijven" (vrouw, samenwonend).

"Die kunnen heel gezond zijn. Op langere termijn komen ze de rela-

tie ten goede. Als er conflicten zijn is dat op het moment zelf
vervelend, maar het geeft duidelijkheid over de standpunten van de
verschillende partners" (vrouw, samenwonend).

"Je moet niet alles opkroppen, bij zo'n geschil komt er vaak uit
wat een van beiden dwars zit. Dat werkt alleen maar positief. Je
hoeft het trouwens niet altijd met elkaar eens te zijn" (vrouw,
samenwonend).

"Positief. Dan komen er heel duidelijk emoties en gevoelens op
tafel te liggen, die worden dan uitgespeeld en uiteindelijk be-

grijp je dat dan over en weer. Soms zijn dat momenten van grote
duidelijkheid" (man, samenwonend).

"Nee, ik vind ze niet verstorend, tenzij het echt meningsverschil-
len betreft over zaken die ik ontzettend belangrijk vind in het
leven, bijvoorbeeld mijn manier van leven; als dat niet zou over-
eenstemmen, dan zou het met miln vriend niet gaan. Maar de me-
ningsverschillen die wij hebben vind ik niet storend. Het is wel
eens vervelend, maar je komt er altijd wel weer uit" (vrouw, sa-
menwonend).
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Ten aanzien van de conflicthantering of -oplossing is enerzijds ge-
vraagd naar de bereidheid om compromissen te sluiten ("water bij de
wijn") en anderzijds naar de concrete manier waarop men gewoonlijk pro-
beert om een conflict tot een oplossing te brengen. Uit de antwoorden

op de laatste vraag is de strategie afgeleid die men hanteert bij de

conflictoplossing. Bij de eerste vraag gaat het dus om het algemene

doel dat wordt nagestreefd bij de conflictoplossing; de tweede vraag

heeft betrekking op de gehanteerde middelen.

Het relatie-type A kan ten aanzien van de conflicthantering als volgt

worden gekarakteriseerd: er is een sterke tendens om via overleg en

onderhandelingen tot een oplossing van opgetreden conflicten te komen,

al slaagt men er niet altijd in om emotionele uitbarstingen of ontla-

dingen te vermijden; ook ontwijkende manoeuvres of eenzijdige stappen

(weglopen, conflict toedekken, eigen zin doordrijven) komen voor. Niet-

temin  ligt  er een duidelijk accent op rationele conflictoplossing,

waarbij wordt getracht actief aan de oplossing ervan te werken en niet

passief bij emoties of ontwijking te blijven staan. Gevoelens van boos-

heid, frustratie of het tijdelijk ontwijken van het conflict worden wel

toegelaten als fasen van het proces, maar daarin moet in een verder

stadium de rationele weg de overhand krijgen. De soort oplossing waar-

toe deze strategie moet leiden is minder duidelijk. Hoewel er een licht

accent  ligt op het  zoeken naar een compromis, naar een min of meer

gezamenlijke oplossing, is dit geen vanzelfsprekendheid. Er kunnen zich

bepaalde meningsverschillen of situaties voordoen waarbij het individu-

ele standpunt van de partners niet gemakkelijk opgegeven zal worden. De

onderhandeling is dan gericht op het vinden van een modus vivendi: een

oplossing waarbij beide partners hun eigen standpunt kunnen handhaven,

zonder dat dit de relatie bedreigt. Dit is geen gemakkelijke opgave,

want de toename van de neiging om het eigen standpunt te handhaven en

g&6n compromissen te sluiten blijkt gepaard te gaan met een afnlime van
de rationele Hlrategie in de conflictoplossilig. ()mgekeerd blijkL deze

strategie het best te floreren indien men het uitgangspunt hanteert dat

gewoonlijk gezocht moet worden naar een gezamenlijke oplossing (een

middenweg, een compromis, elkaar overtuigen),  terwijl tegelijkertijd

enige ruimte voor de handhaving van individuele standpunten wordt gela-
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ten   (7).   Dat   moet   dus   niet   te vaak voorkomen,   of   tot zeer diepe   ver-

schillen leiden, of betrekking hebben op fundamentele zaken; al met al
een precair evenwicht.

"Natuurlijk moet je bereid zijn water bij de wijn te doen, van
beide kanten, behalve wanneer je je daarmee persoonlijk geweld zou
aandoen. Wij zijn er altijd in geslaagd om door begrip en aandacht
voor elkaar en door water bij de wijn te doen, tot een oplossing
te komen zonder dat een van beiden vond dat zijn persoon geweld
werd aangedaan ... Als je de wil hebt om de ander te begrijpen en
naar de ander te luisteren en je hebt de wil om tot een oplossing
te komen, dan moet het lukken ..." (man, samenwonend).

"Als  je de emotionele lading ervan af haalt,   hoe f  je  niet   over  wa-
ter bij de wijn te praten, dan blijkt vaak hoe een conflict in el-
kaar heeft gezeten ... Ik kan heel emotioneel zijn, maar als het
voorbij is, dan relativeer ik dat weer voor mezelf en dan bekijk
ik  de  situatie  op zich genomen  weer" (man, gehuwd).

"Samen tot een oplossing komen door argumenten aandragen en erover
nadenken vind ik belangrijk. Het is wel een bepaalde zekerheid
voor jezelf dat je niet makkelijk inschikt, dus dat je wel voor je
eigen standpunt durft te staan  . . . Onze ruzies  zijn heel direct,
we winden er geen doekjes om. We maken elkaar duidelijk waar de
schoen wringt, en dat gebeurt vaak wel op een emotionele manier;
maar we proberen ook altijd te blijven argumenteren" (vrouw, sa-
menwonend).

"In ieder geval erover pracen, want dan wordt het conflict duide-
lijker. Ik doe eigenlijk best vaak water bij de wijn, meer dan me

eigenlijk zint ... Het komt wel eens voor dat ik apart ga slapen
als we ruzie hebben, maar dan praten we er altijd de volgende mor-
gen  over,  als  we zijn afgekoeld" (vrouw, samenwonend).

"Bij een oplossing is er altijd iets van geven en nemen, maar het
moet niet echt ten koste van jezelf gaan ... Pratend tot een op-

lossing komen is het beste en dan liefst zo verstandig en helder
mogelijk,  maar...  ik  wil mijn gevoel daarbij niet uitschakelen"
(vrouw, samenwonend).

"... en als je je op een bepaald moment heel moeilijk kunt uiten,
door dingen op papier te zetten zodat je de boel wat beter over-
weegt en zodat je niet door de ander in de rede wordt gevallen en
dan wordt zo'n brief de aanleiding tot een nieuw gesprek, een
nieuwe confrontatie" (man, samenwonend).

"Water bij de wijn vind ik een van de slechtste manieren om een
conflict op te lossen ... Door dat te doen doe je een stuk van je-
zelf tekort, dan zet je jezelf aan de kant om de confrontatie te

ontlopen of vanuit gemakzucht ... Als regel om conflicten toch een
beetje in goede banen te leiden probeer ik wel open te blijven
voor J.'s zienswijze. Ik ben best bereid om op mezelf kritiek uit
te oefenen, om aan mezelf te twijfelen. Dat is wel nodig, want je
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staart je gauw blind op je eigen overtuiging" (vrouw, samenwo-
nend).

"Een middenweg zoeken is belangrijk, maar als je zeker bent van je
standpunt dan moet je het maar flink laten botsen, dus niet toege-
ven. Ik blijf meestal nogal rustig, maar zij wordt nogal emotio-
neel.  Na een tijdje worden we weer rustiger en dan proberen we
door argumenten aan te dragen tot een vergelijk te komen" (man,
samenwonend).

"Dat   ligt   er  maar   aan  wat  voor een conflict  dat   is.   Als  het   iets
heel  persoonlijks van mijzelf  is,  maar  wat toch verkeerd  is  en  ik
daar van overtuigd raak, dan ben ik best bereid om water bij de
wijn te doen. Maar als ik daar niet van overtuigd kan worden, dan
blijf ik voet bij stuk houden. Ik denk dat wij wel een aantal
spelregels hebben, maar die zijn niet duidelijk doorgesproken, die
Zijn meer zo gegroeid, bijvoorbeeld praten tot er een oplossing is
voor  degene  die  iets  als een probleem ervaart.   En  dan  wel  een  op-
lossing  die voor beiden acceptabel is" (vrouw, samenwonend).

Het laatste citaat wijst erop dat onderhandelings- en overlegstrate-

gie@n binnen de relatie nauwelijks bestaan op het niveau van bewuste en

expliciete afspraken en regelingen van het paar te zamen. Men is zich

wel bewust van het gebruik van zekere rationele overwegingen en handel-

wijzen bij de conflicthantering - en in die zin mag dus terecht van

strategiein worden gesproken -, maar deze zijn langzamerhand gegroeid

tot een gewoonte. Ze resulteren niet uit gezamenlijke afspraken over de

Wijze van conflicthantering, doch komen voort uit manieren die beide

individuen afzonderlijk via opgetreden conflicten geleidelijk hebben

gevonden, waarvan de andere partner kennis heeft genomen, die hij aan-

vaard heeft en die zo min of meer gemeengoed zijn geworden.

De bereidlieid om hulp in te roepen bij conflicten of problemen die zicti

op allerlei gebied in de relatie kunnen voordoen, vormt het laatste on-

derwerp in verband met conflictoplossing. Hoewel de bereidheid om hulp
van buitenstaanders in te roepen een aanwijzing zou kunnen zijn voor de

getoonde inzet voor de relatie, wijst het toch vooral op de afscherming

van de twee-relatie ten opzichte van de omgeving. Het zegt dus met name

iets over de openheid of beslotenheid van de twee-relatie. Er is een

onderscheid gemaakt in twee soorten conflicten of problemen: financigle

en relationele. Voor elk van beide is de bereidheid gevraagd om hulp

van anderen in te roepen, als men er zelf niet meer uit zou komen. Deze

beretdheid is in het relatie-type A behoorlijk groot en ligt voor beide
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soorten problemen ongeveer gelijk. Niet altijd zou men gemakkelijk hulp

van anderen inroepen, maar als men er echt niet meer zelf uit zou komen

zou men dat zeker niet nalaten. De drempel is vrij laag. Het eerst ko-

men bepaalde vrienden in aanmerking in wie men veel vertrouwen stelt;

professionele hulp wordt doorgaans pas in laatste instantie gezocht.

Familie komt slechts in aanmerking voorzover men tevens vriendschappe-

lijke banden met een familielid heeft. De verwantschapsband op zichzelf

is niet voldoende.

"Ja,     en    dat     is     ook    wel eens gebeurd.     Ik    had    er    met een goede
vriendin van ons over gepraat en die heeft toen weer met hem ge-
praat. Dat ging eigenlijk heel natuurlijk en het werkte goed. Ik
heb daar ook geen moeite mee. Als je vertrouwen in je vrienden
hebt, praat je vanzelf ook over dat soort dingen. En omdat zij ons
allebei   goed  kent,   kon   ze  het   van twee kanten bekijken  en  ook  te-
gen mij zeggen waar ze vond dat ik ongelijk had of het te ver
doordreef" (vrouw, samenwonend).

"Ik  zie geen problemen  om  de  hulp van anderen  in te roepen.   Ik  zie
dat nog niet op voorhand gebeuren, maar als het nodig zou zijn,
dan zie ik daar geen probleem in. Dan denk ik aan vrienden, waar
je vertrouwen in hebt en aan wiens oordeel je  hecht" (man, samen-
wonend).

"Niet gemakkelijk, maar als het nodig is zal ik het wel doen"
(vrouw, samenwonend).

"Ik zou het wel als een nederlaag beschouwen, dat ik het zelf niet

af zou kunnen. Maar mijn relatie zou toch voorgaan, dat komt op de
eerste plaats. Dus ik zou wel hulp zoeken, het eerst bij vrienden,
pas als laatste bij instanties" (man, samenwonend).

Het beeld van het communicatieve verkeer en de onderlinge uitwisseling

in het relatie-type A kan als volgt worden samengevat. Er vindt een

open en uitgebreide verbale communicatie tussen de partners plaats. In

principe zijn er geen onderwerpen die onbespreekbaar zijn en de fre-

quentie waarmee over allerlei onderwerpen wordt gesproken ligt hoog.

Openheid en eerlijkheid vertegenwoordigen belangrijke waarden, maar

zijn duidelijk begrensd: er is een persoonlijk gebied dat men voor
zichzelf wenst te reserveren en waarover niet met de partner gesproken

hoeft te worden. Dat is ook herkenbaar in de besluitvormingspatronen.

Bepaalde beslissingen gaan uitsluitend de individuele partners afzon-

derlijk aan; daarover hebben zij dan ieder voor zichzelf zeggenschap.

Er is veel aandacht voor de kwaliteit van de onderlinge verbale commu-
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nicatie; er is een besef aanwezig van de noodzaak van inzet voor een

geede communicatie. Tevens zijn er aanwijzingen dat vele manieren in de

praktijk van alledag gebruikt worden om de communicatie goed te houden.

Onderhandeling speelt in dit type relatie een belangrijke rol.  Dat

blijkt uit de antwoorden op de vraag naar mogelijke "voorwaarden" voor

een goede communicatie; het kan worden afgeleid uit de visie op en de

feitelijke besluitvorming; maar het meest duidelijk komt het naar voren

bij de wijze van conflicthantering en -oplossing. Het onderhandelings-
proces leidt niet noodzakelijk tot een compromis, maar wel tot een con-

sensus; deze kan eok de handhaving van het verschil van mening inhou-

den. Tevens is echter gebleken dat de onderhandelingsstrategie bemoei-

lijkt wordt indien deze uitkomst regel wordt. Twee kenmerken typeren

het onderhandelingsproces in het relatie-type A. Ten eerste komen de

specifieke onderhandelingsaspecten zelf nauwelijks als expliciete af-

spraken tot stand. Ten tweede kennen de afspraken die als uitkomst van

de onderhandeling gemaakt worden een relatief impliciet karakter, ter-

wijl duidelijk is dSt er op allerlei gebied afspraken en regelingen be-

staan. Deze blijven echter nogal onbereflecteerd. Ze ontstaan automa-

tisch, worden gemakkelijk geInternaliseerd en zo als vanzelfsprekend

aangenomen. Om deze reden lijkt van "heronderhandeling" nauwelijks
sprake; veel structuurelementen van de twee-relatie vertonen na het

onderhandelingsproces een redelijke   mate van "vormvastheid",   ook   al
worden concrete zaken van paar tot paar vaak verschillend ingevuld.

4.7. Beleving van seksualiteit in de twee-relatie

Hoewel de menselijke seksualiteit beschouwd kan worden als een speci-

fieke communicatievorm, wordt de dimensie "seksualiteitsbeleving" toch

afzonderlijk behandeld. Dit gebeurt niet alleen vanwege de bijzondere

aard van dit communicatiemiddel (in hoofdzaak non-verbaal en betrokken

op fysiek contact), maar vooral vanwege de typische normatieve geladen-

heid  van dit onderwerp  in onze cultuur  en de ontwikkeling daarvan.
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De vaak als "seksuele revolutie" aangeduide snelle ontwikkeling die
vanaf het midden van de jaren zestig heeft plaatsgevonden, heeft gere-

sulteerd in een aanzienlijke vergroting van seksuele vrijheden en een
maatschappelijke tolerantie tegenover seksuele variaties en gedragin-

gen.  Aan de respondenten is  gevraagd wat hun oordeel is over deze

toename van seksuele vrijheden. Zien zij dit als positief, achten zij

bepaalde negatieve aspecten aanwezig of beoordelen zij deze antwikke-

ling  negatief.   In het relatie-type A wordt positief geoordeeld  over   de

toename van seksuele vrijheid, al wordt tevens een enkel negatief as-

pect genoemd. Zeer positief acht men de toegenomen openheid bij seksua-

liteit. Er wordt gemakkelijker over gepraat en er zijn veel minder ta-

boes. Deze openheid uit zich ook in de aanvaarding van veel meer sek-

suele gedragingen, meer mogelijkheden om met seksualiteit te experi-

menteren (vooral voor jongeren van groot belang geacht) en loskoppeling

van seksueel contact en voortplanting (dus ook het gebruik van voorbe-

hoedmiddelen). Een belangrijk aspect van de toegenomen vrijheid vindt

men de erkenning van het recht van de vrouw op een eigen seksualiteits-

beleving. De seksualiteit van de vrouw wordt niet langer beperkt tot de

voortplantingsfunktie en het bevredigen van de seksuele behoeften van

de man. Ook wordt de acceptatie van seksualiteit als een gebeurtenis

waaraan men plezier mag beleven, waarvan men mag genieten, zeer posi-

tief gewaardeerd. Zoals gesteld worden ook enkele negatief beoordeelde

aspecten genoemd. Dit betreft vooral een gesignaleerde tendens in de
maatschappij om het seksuele gedrag op zichzelf te gaan stellen, waar-

bij het gevoelsmatige aspect soms geheel uit het oog zou worden verlo-

ren. Commercialisering van seksualiteit wordt in dit verband genoemd.

In mindere mate komt naar voren dat seksualiteit overgewaardeerd dreigt

te worden: als je zelf niet aan de nieuwe vrijheden wenst deel te ne-

men, word je gemakkelijk voor ouderwets versleten.

"Seks heeft in een relatie een bepaalde betekenis, maar die moet
niet geforceerd worden. De vrijheid op zich vind ik goed, maar het
is ten koste gegaan van het gevoel en dat is jammer. In vergelij-
king met vroeger is de vrouw er veel beter door geworden, omdat
vroeger de vrouw zich moest onderwerpen aan de man" (vrouw, samen-
wonend).

"Er wordt veel meer openheid betracht op het gebied van seksuali-
teit. Er mag over gepraat worden en dat is uitermate positief.
vroeger was  seksualiteit binnen  een huwelijksrelatie niet  be-
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spreekbaar. De vrouw onderging wanneer de man er behoefte aan had,
terwijl nu door de openheid meer bekend is over de specifiek vrou-
welijke seksualiteit en de vrouw haar wensen op seksueel gebiedook kan uiten. Jonge mensen hoeven niet meer te klooien met aller-
lei dubieuze voorbehoedmiddelen, stiekem, maar kunnen zonder met-
een getrouwd te zijn seksueel contact hebben. Ook man-man relaties
en vrouw-vrouw relaties worden meer geaccepteerd. Ik vind dit al-les zeer positief,   al  moet   het niet ongebreideld doorgaan"   (man,
samenwonend).

"Een goede zaak, dat er meer mag. Vroeger moest seksualiteit per
se gericht zijn op voortplanting, maar dat betekent dat je een be-
hoefte grotendeels opzij moet zetten die elke mens heeft. Die be-

hoefte wordt dan ingekapseld, alsof het alleen maar is voor kinde-
ren krijgen; daar sta ik helemaal niet achter. Het is een deel van
je mens zijn. Je kunt daar niet bij voorbaat beperkingen aan ge-
ven"   ( vrouw, samenwonend).

"Heel positief dat de normen in een meer vrije richting zijn ver-
schoven. Tenslotte zijn het natuurlijke driften en het zou te gek
zijn als deze zo erg aan normen en ideean van anderen gebonden wa-ren. Verder is een toename van de seksuele vrijheid van belang om-
dat mensen zich dan op het intieme vlak veel beter leren kennen.
De   relatie   kan   op deze manier beter uitgediept worden"   (man,   sa-
menwonend).

"Het    is    posi tief    dat de morele druk verlaagd   is.    Er   is    ook   meer
bespreekbaar... Er zijn echter ook dingen te ver gegaan: dat je
met iedereen naar bed moet kunnen omdat er voorbehoedmiddelen
zijn. Alleen op het prettige wordt nog het accent gelegd en al het
andere wordt afgedaan als romantiek.    Ik   vind   het   belangrijk   datmensen zich op dit terrein ook een zekere beheersing opleggen"
(man,  sainenwonend).

"Het  is uiteraard een goede ontwikkeling dat er meer vrijheden
Zijn in de seksualiteit ... het werkt mee aan het leren kennen van
je partner en van jezelf. Het plezier dat je er aan beleeft is ook
groter dan wanneer je minder vrij met je seksualiteit mag omgaan.
Er zitten ook wel negatieve kanten aan, soms krijg ik het idee dat
er opeens alles moet ... veel dingen die niets met seksualiteit te

maken hebben worden er op de een of andere manier toch bij betrok-
ken" (man, samenwonend).

Het belang van beleving van seksualiteit en de betekenis ervan voor de

relatie is de belangrijkste variabele van deze dimensie. In het rela-

tie-type A vindt men seksualiteitsbeleving een belangrijk aspect van
een twee-relatie. De betekenis ervan is zowel gelegen in de uiting van

genegenheid voor elkaar als in de bevrediging van lichamelijke behoef-

ten. Deze twee aspecten staan duidelijk nddst elkaar; het een kan niet

los gezien worden van het ander. Het belang van seksualiteitsbeleving

wordt ontleend aan deze tweeledige betekenis. Er bestaat een sterke
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neiging om de seksualiteitsbeleving niet op zichzelf te stellen, maar

te zien als onderdeel van de relatie. Men vindt niet dat er overdreven

aandacht aan besteed moet worden. Men beschouwt het als een bijzonder

plezierige kant van de twee-relatie en heeft er ook duidelijk behoefte

aan. In dit verband kan ook een neiging tot relativering worden gesig-

naleerd: seks moet niet, men mag het ook achterwege laten als een van

beiden of allebei er eens geen zin in hebben. Regelmatig wordt ook mel-

ding gemaakt van een verschuiving van een "piek-gerichte" seksuali-
teitsbeleving   in het begin   van de relatie   naar een kalmere,   maar   dier
gaandere  vorm van genieten. De seksualiteit  is   in   een   rust iger vaarwa-
ter gekomen, maar levert wel meer lichamelijke en geestelijke bevredi-

ging op.

"Ik vind seksualiteit wel belangrijk. Niet super-belangrijk, wel:
belangrijk. Dat je heel echt, diep met elkaar verbonden kunt zijnen ook een stuk gevoelens ten opzichte van elkaar kunt ontladen.
Eigenlijk iets heel fijns" (vrouw, gehuwd).

"Het is enerzijds gericht op de drang naar ontlading, en ander-
zijds gericht op contact met elkaar ... seksualiteit is toch wel

erg belangrijk voor mil" (man, gehuwd).

"Belangrijk, ja. Het heeft te maken met warmte, met intimiteit,
met jezelf kunnen verliezen, met je volledig ontspannen. Je ver-
trouwen kunnen uiten in elkaar, dat je je letterlijk en figuurlijk
helemaal bloot geeft" (man, samenwonend).

"Seksualiteit vind ik zeer belangrijk in de relatie. De betekenisis eigenlijk tweeBrlei:  de  "daad"  an  sich, het lichamelijk genot;
en   het stuk liefde, genegenheid, emoties,   dat je kwijt   kunt"
(vrouw, samenwonend).

"Ik vind het wel belangrijk, het is een duidelijke behoefte. Het
heeft zijn weerslag op al het andere. Als het daar echt mee fout

zit, heeft dat overal invloed op.  Het heeft vooral emotionele
waarde voor me, plezier alleen vind ik te weinig, maar dat hoort

er wel bij. Voor mil is seksualiteit sterk gekoppeld aan de fan-
tasiewereld die daarbij hoort. Niet alleen het puur geslachtelij-ke" (man, samenwonend).

"Seksualiteit vind ik wel belangrijk, omdat het betekent dat er
momenten zijn dat je heel intiem met iemand bezig bent; het is
goed dat mee te maken. En het bevredigt gewoon je behoeften. Ik
kan me geen relatie voorstellen zonder seks. Anderzijds speelt het
een minder belangrijke rol dan het feit dat je met iemand een
eigen plekje hebt" (vrouw, samenwonend).
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"Het is een natuurlijk vanzelfsprekend onderdeel van je relatie.
Het is niet de hoofdzaak. Het drukt warmte, genegenheid, liefde
uit en het lustgevoel, dat is ook belangrijk" (man, samenwonend).

"Niet zo belangrijk, vind ik, zeker niet het belangrijkste. Ik heb
niet altijd behoefte. Het is een gewoon deel van ons leven, zoals
we ook andere dingen doen. Het is gewoon lekker. Geborgenheid kan
je ook op een andere manier uiten, al speelt het bij seksualiteit
wel een rol natuurlijk; maar het is zeker niet dd manier om gene-
genheid te uiten" (vrouw, samenwonend).

"De seksualiteit is in onze relatie niet zo geweldig belangrijk
meer. Dat geldt voor ons beiden, dat komt tot uiting in de fre-
quentie. (Interviewer: weet je ook hoe dat komt?) Nee, of ja, van
mijn kant is het zo dat er een soort gewenning in zit, in het be-
gin was ik geneigd om heel vaak seks te willen ... (Interviewer:
ging de lagere frequentie ten koste van kwaliteit?) Nee, ik geloof
dat de kwaliteit  op  den  duur is toegenomen" (man, samenwonend).

"Nu vrijen we heel anders dan vroeger; gemeenschap hebben we prak-
tisch nooit meer. Ik heb nu een manier van vrijen gevonden die
aansluit bij mijn behoeften aan tederheid en aan elkaar aanvoelen"
(vrouw, samenwonend).

"De seksuele contacten die ik vroeger had, dat was gewoon puur
seks en daar hoefde ik verder geen gevoelens van liefde of verbon-
denheid bij te hebben... De seksualiteit was veel meer lichamelijk
gericht ... Nu vind ik een soort van erotiek veel belangrijker..."
(vrouw, samenwonend).

Een derde variabele in verband met de visie op seksualiteit betreft het

kader waarin men seksueel contact geoorloofd of waardevol acht: legt

men een koppeling met een vaste relatie of vindt men dat ook eenmalige,

"losse" seksuele contacten waardevol kunnen zijn? Het gaat om het al
dan niet inbedden van seksualiteit in een band die meer omvat dan het

seksuele element alleen. Deze vraag bevat onmiskenbaar een normatief

aspect, omdat traditioneel een duidelijke koppeling heeft bestaan tus-

sen  huwelijk en seksualiteit (gericht op voortplanting). Zoals  in  para-
graaf 4.4. (sub C.) al werd gesteld bestaat in het relatie-type A de
neiging om seksueel contact dat is ingebed in een meeromvattende intie-

me band waardevoller te vinden dan eenmalige "losse" seksuele contac-

ten. Een dergelijke band hoeft anderzijds niet per se een vaste relatie

Le zijii. Ook is het niet zo dat losse seksuele contacten niet op zich-

zelt waardevol zouden kumien zijit. Het is een kwestie van voorkeur voor

een band die zich over meer gebieden uitstrekt dan alleen het seksuele
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element; een zekere vertrouwensbasis, diepere gevoelens voor elkaar of

genegenheid worden hierbij van belang gevonden.

"Een eenmalig seksueel contact heb je omdat je het op dat moment
fijn vindt. Bij een langdurige relatie gaat het dieper, krijgt het
meer betekenis. Dan wordt het een bevestiging van het feit dat de
relatie  goed  is,   dat   je voor elkaar kiest" (man, samenwonend).

"Er hoeft geen vaste relatie te zijn voor een seksuele relatie.

Toch vind ik wel dat er zekere grenzen zijn aan vrij seksueel ge-
drag. Het moet niet elke dag met een ander gebeuren. Seksualiteit
is voor mij een onderdeel van iets, het staat niet helemaal los
van een relatie. Je moet toch een beetje een band krijgen met ie-
mand. En dat kan volgens mij niet als je elke dag een ander sek-
sueel contact hebt. Je kunt niet dagelijks een persoonlijke band
met iemand opzetten" (vrouw, samenwonend).

"Ik denk dat het er wel Loe doet en dat heeft dan niet te maken
met dat het niet zou mogen of zo, en ook niet dat het niet fijn
zou  kunnen   zi jn,   maar   ik  denk  dat het vertrouwen   dat   in  een  rede-
lijk vaste relatie aanwezig zal zijn tussen de twee partners, ook

het seksuele gebeuren waardevol maakt" (man, samenwonend).

"Een seksueel contact  in een relatie lijkt me blijvender, het

lijkt me dat dat m&&r inhoud heeft dan een los contact, dat blij-
ven tenslotte maar moment-opnamen, waarbij je toch achteraf het
idee hebt dat het nergens toe heeft bijgedragen" (vrouw, samenwo-
nend).

"Je   moet   toch   iets meer hebben dan elkaars   li j f alleen.   Er  moet
toch een soort intieme vriendschap zijn; niet een onbekend iemand,
dat stelt toch niets voor, dat is alleen de seksuele daad zonder
meer. Relaties moeten nog een andere inhoud hebben dan alleen
seks, wil het iets voorstellen op langere termijn ; wil het iets
meer om het lijf hebben, afgezien van het feit dat je niets om het
lijf  hebt" (man, samenwonend).

Uit deze citaten blijkt dat men seksueel contact zeker niet uitsluitend

geoorloofd acht in een vaste relatie. Een dergelijke normatieve grens

wordt niet getrokken. In het relatie-type A wordt afstand genomen van

de traditionele koppeling tussen huwelijk en seksualiteit. Als een vas-

te relatie al geen conditio sine qua non is, dan is het huwelijk dat

zeker niet. Een dergelijke normering zou uit de mond van de samenwonen-

den binnen dit relatie-type uiteraard ook vreemd geklonken hebben. Over

eenmalige seksuele contacten wordt vaak opgemerkt dat ze hun waarde

ontlenen aan een andere betekenis dan de seksualiteit in een meeromvat-

tende intieme band of een vaste relatie; al blijft de aard van die be-
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tekenis toch enigszins ongewis. Waarschijnlijk gaat de tolerantiegrens

hier verder dan het voorstellingsvermogen.

"Het kan ook in een niet vaste relatie, dus als je een avond met
iemand uitgaat en daarna naar bed, heel veel waarde hebben. Dit
seksueel contact buiten de vaste relatie is ook zeer waardevol.
Dat is wel heel anders dan een seksuele relatie met iemand. Dat
kun je niet vergelijken, maar waardevol kan het in beide gevallen
zijn" (vrouw, samenwonend).

"Ik kan me voorstellen dat ik vanmiddag iemand tegenkom die ont-
zettend de moeite waard is. Ik weet niet of ik dat af zou wijzen,
dat zou voor mij een waardevol contact kunnen zijn. In bepaalde
gevallen kan een vluchtige seksuele relatie zeker z'n waarde heb-
ben: als lichamelijk spel en bijvoorbeeld als je eigen relatie is
vastgelopen,    dan   kun je nieuwe brandstof opdoen" (man, samenwo-
nend).

"Buiten een vaste relatie kan seksualiteit ook veel waarde hebben.
Maar binnen een relatie heeft het automatisch, voor een deel ten-
minste, een andere funktie" (vrouw, samenwonend).

"Seks hoeft niet alleen plaats te vinden in een vaste relatie. Het
kan zijn dat je iemand heel aardig vindt, en dat je je aangetrok-
ken  voelt  tot zo iemand" (vrouw, samenwonend).

"Ik denk dat het er niet toe doet of je een vaste relatie hebt of
niet. Je kunt net zo hevig verliefd worden op iemand waar je geen
relatie mee hebt. Het is een soort liefdesgevoel dat niks te maken
heeft  met een vaste relatie" (vrouw, samenwonend).

Samenvattend kent het relatie-type A een tolerante en open houding te-

genover seksualiteitsbeleving. Men vindt vrijheid van seksuele uitingen

positief en goed.  Een van buitenaf opgelegde beperking van seksuali-

teitsbeleving wordt afgewezen, omdat ook seksualiteit onderdeel is van

de menselijke ontplooiing. Externe beperking doet afbreuk aan de moge-

lijkheden om dit gebied van het menselijk bestaan op een persoonlijk

bevredigende wijze te ontwikkelen. De positieve houding tegenover een

grote seksuele vrijheid betekent niet dat men geen negatieve ontwikke-

lingen zou signaleren: deze hebben betrekking op het gevaar dat seksua-

liteit wordt afgezonderd, te veel op zichzelf wordt gesteld of de ten-

dens om seksualiteit te overwaarderen als een absoluut noodzakelijk as-

pect  voor een goede relatie. De daaruit voortkomende "seks-dwang"  acht
men  niet  wenselijk.  Deze kanttekeningen  bij de  toegenomen seksuele

vrijheid hebben te maken met de psychische problemen die uit deze vrij-

heid zouden kunnen voortvloeien. Ze zijn niet gebaseerd op een idee van
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normovertredend gedrag als gevolg van de seksuele vrijheid. Men ver-

wijst  naar de "menselijke  maat":  wat  kan  een  mens  wel  en  niet  aan.  Dat-

zelfde blijkt uit de betekenis van seksualiteit voor de relatie en uit

de opvatting over het kader waarbinnen seksualiteit geoorloofd is. Dui-

delijk is dat de seksuele beheersingsmoraal bewust noch onbewust enige

rol speelt: tegenover de eigen seksualiteitsbeleving stelt men zich

open en ongedwongen op. Het relatie-type A markeert het afscheid van de

moraal van schuld en schaamte over de eigen seksualiteit. Men acht het

een belangrijk aspect van de twee-relatie en legt naast de functie van

uiting van genegenheid de nadruk op bevrediging van lichamelijke be-

hoeften. Beide aspecten zijn in de seksualiteitsbeleving met elkaar

verbonden. De genotsfunctie van seksueel contact wordt als vanzelfspre-

kend aanvaard en positief gewaardeerd. De verbinding van emotionele en

fysieke aspecten is ook zichtbaar in de opvatting over de gewenste band

met een seks-partner. Seksueel contact is waardevoller naarmate de band

met deze persoon meer omvat dan het puur lichamelijke element. Men

wijst eenmalige seksuele contacten echter niet principeel af. Ook deze

kunnen waardevol zijn, maar het is duidelijk dat gevoelsmatig voorkeur

wordt gegeven aan seksuele relaties in een meeromvattende band. De per-

soonlijke betekenis van een intieme relatie komt daarin beter tot zijn

recht, geeft de mogelijkheid om als mens vooruit te komen; eenmalige

seksuele contacten zijn geoorloofd, maar nemen op de waarderingsladder

een lagere positie in.

4.8. Gezinsvorning en opvoeding

Als laatste inhoudelijke onderwerp bij de beschrijving van het relatie-

type A worden de gezinsvorming en de opvoeding onder de loep genomen.

Vooraf zij opgemerkt dat de paren die tot dit relatie-type behoren

meestal zelf geen kinderen hebben; dit betreft in totaal 21 van de 25

paren. Verwacht mag worden dat dit van invloed is op hun opvattingen.

Wie zelf geen kinderen heeft zal waarschijnlijk andere oordelen hebben

over de wenselijkheid van gezinsvorming, de voor- en nadelen van het

hebben van kinderen, de betekenis van kinderen voor de relatie en voor

de partners afzonderlijk en over opvoedingswaarden en -methoden. Voor
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enkele van deze aspecten geldt dat het voor kinderloze paren min of
meer "theoretische" kwesties zijn; de oordeelsvorming omvat niet de
persoonlijke ervaring met eigen kinderen. Dit dient te worden meegeno-

men bij de interpretatie van de opvattingen.

Ten aanzien van de gezinsvorming gaat het om de wenselijkheid van

voortplanting: acht men het krijgen van kinderen een vanzelfsprekend

onderdeel van de relatie, dat wil zeggen: onlosmakelijk hiermee verbon-

den; of ziet men kinderen als een te zware opgave, signaleert men be-

zwaren op grond waarvan men kinderen krijgen afwijst? Tussen deze twee

uitersten staat de twijfel over de wenselijkheid van het kinderen krij-

gen, omdat zowel   voor- en nadelen worden gesignaleerd die elkaar   in

evenwicht houden. Aan de kinderloze paren is gevraagd of zij kinderen

zouden willen krijgen, welke motieven voor hun een rol spelen en of zij

over dit onderwerp al eens met elkaar gesproken hebben. Aan degenen die

op het tijdstip van het anderzoek w61 kinderen hebben, is gevraagd of

men bewust voor kinderen heeft gekozen of dat dit min of meer vanzelf-

sprekend is geweest, welke motieven eventueel een rol hebben gespeeld

en of zij er met elkaar over gesproken hebben voordat ze kinderen kre-

gen.

Voor de kinderloze paren in relatie-type A is voortplanting allesbehal-

ve vanzelfsprekend:  slechts een kleine minderheid wenst zonder meer

kinderen en signaleert uitsluitend positieve kanten. Zij hebben er ech-

ter wal met hun partner over gesproken; in feite is er een bewust geza-

menlijk besluit genomen om kinderen te verwekken. Daarbij speelt het

motief dat een gezin zonder kinderen niet compleet zou zijn of dat kin-

deren nu eenmaal bij een gezin horen geen enkele rol. De grote meerder-

heid van de paren twijfelt aan de wenselijkheid van gezinsvorming of

wenst zeker geen kinderen. Hierop komen we direct terug. Ook voor de

paren die kinderen hebben is gezinsvorming niet vanzelfsprekend geweest

(het betreft 4 paren): zij geven aan dat hierover is gesproken en dat

een bewust besluit is genomen, waarbij bijna altijd voor- en nadelen

gesignaleerd werden;  slechts 6En paar geeft de completering van het

gezin op als belangrijkste motief. Het algemene beeld is derhalve dat

gezinsvorming geen automatisch voortvloeisel van de twee-relatie is,
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maar als een keuze wordt gezien.  Men weegt positieve en negatieve

kanten tegen elkaar af; de opvatting dat kinderen er nu eenmaal bij

horen en het gezin volledig maken speelt geen rol.

Het niet-vanzelfsprekend vinden van gezinsvorming sluit de wenselijk-

heid ervan natuurlijk niet uit. Het is echter niet mogelijk zich hier-

van direct een algemeen beeld te vormen. De variatie is groot: ongeveer

een derde van de kinderloze paren wenst zonder meer kinderen, terwijl

een vijfde dat zeker niet wenst. De rest, ongeveer de helft van de pa-

ren, wordt gekarakteriseerd door twijfel: men weet nog niet of men wel

of geen kinderen wenst. Sommigen neigen naar de ene kant, anderen naar

de andere. Ook tussen man en vrouw bestaan nogal eens verschillen in
deze zin. Het beeld lijkt nog ingewikkelder te worden, als de afweging

van   positieve en negatieve kanten   erbi j wordt betrokken:   niet   elk  paar
dat zegt kinderen te wensen komt uitsluitend op basis van positieve

gronden tot dat besluit; niet elk paar dat per se geen kinderen wenst

komt uitsluitend op grond van negatieve overwegingen tot die slotsom.

In feite is het aantal paren dat ronduit positief of ronduit negatief

staat tegenover het krijgen van kinderen nogal gering: een tiende, res-

pectievelijk een zevende van de kinderloze paren in dit relatie-type.

Zo ontstaat toch een algemeen beeld over de wens tot gezinsvorming: bij

drie kwart van de kinderloze paren overheerst twijfel. Deze is niet bij

alle paren even sterk: bij sommigen overheersen de positieve, bij ande-

re de negatieve kanten, terwijl weer anderen beide kanten benadrukken.

Sommigen komen ondanks twijfels toch tot een standpunt, terwijl anderen

onzeker blijven. Niettemin is twijfel bespeurbaar bij de grote meerder-

held van de kinderloze paren in het relatie-type A. Voor de vier paren

met kinderen geldt een soortgelijke conclusie: bij drie van deze vier

mag uit het feit dat zij kinderen hebben geen onverdeeld positieve hou-

ding ten opzichte van gezinsvorming worden afgeleid. Hun besluit komt

eveneens voort uit de afweging van 'voors' en 'tegens', al luidde voor

hen de eindconclusie positief.

Er zijn binnen het relatie-type A enkele typerende overwegingen om wel

of geen kinderen te willen. Veruit het meest genoemde motief om w61
kinderen te willen is het intuItieve verlangen naar of de emotionele
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behoefte aan kinderen. Meestal wordt dit in het leader van een groeipro-
ces geplaatst: na verloop van tijd ontstaat deze behoefte steeds duide-

lijker. Verschil tussen mannen en vrouwen is er nauwelijks. Dit motief

wordt hoofdzakelijk genoemd door hen die kinderen wensen of daartoe

neigen en degenen die reeds kinderen hebben. Degenen die zeggen g66n

kinderen te willen of daartoe neigen noemen dit motief juist in ontken-

nende zin: zij kennen de emotionele behoefte aan kinderen niet. Het

fijn vinden om kinderen iets te kunnen meegeven of de behoefte om kin-

deren te zien opgroeien vormt een tweede belangrijk motief om kinderen

te willen. Ook dit wordt vooral aangetroffen bij de groep die kinderen

heeft of wenst. Men vindt het een uitdaging om kinderen zo gelukkig mo-

gelijk te maken en ze te steunen in het volwassen worden, het is leuk

om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen en om ze te stimuleren, men

vindt ze boeiend en denkt dat er veel vreugde aan beleefd kan worden.

Duidelijk minder sterk zijn nog twee andere overwegingen om kinderen te

willen van belang. Ten eerste is dat het idee dat men in zijn kinderen

voortleeft, een motief dat uitsluitend aangetroffen wordt bij degenen

die reeds kinderen hebben of ze z&ker willen. Het gaat om de voortzet-

ting  van de "bloedli jn", de gedachte van onsterfeli jkheid  via de kinde-

ren, het idee dat men iets van zichzelf ziet voortleven, ook door de

dingen die men ze mee wenst te geven. Een tweede minder belangrijk mo-
tief, dat eveneens uitsluitend wordt aangetroffen bij hen die kinderen

hebben of dat zeker wensen, betreft de persoonlijke ontwikkeling van de

ouders. Men beschouwt kinderen dan als een verrijking van zichzelf, men

denkt in gunstige zin te veranderen onder invloed van kinderen, ze vor-
men een persoonlijke stimulans en een belangrijke levenservaring.

Er zijn in het relatie-type A anderzijds twee overwegingen t6gen het

krijgen van kinderen belangrijk. In de eerste plaats betreft dit de

beperkingen die kinderen betekenen voor de persoonlijke vrijheid van

het paar. Het is een overweging die nauwelijks door de paren mgt kin-

deren wordt genoemd, maar wel door degenen die kinderen wensen, daar-

over twijfelen of g&En kinderen wensen. De aard van de gesignaleerde

beperkingen loopt zeer uiteen: praktische problemen in verband met stu-

die of werk (vooral tijdsproblemen), de angst dat de eigen ontplooiing

op allerlei gebied belemmerd zal worden, de angst dat de relatie in een
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sleur terecht komt, de tijd die kinderen in het algemeen in beslag ne-

men, de vrees zichzelf voortdurend te moeten wegcijferen en de opoffe-

ring die wordt verlangd en waardoor men veel dingen zou moeten opgeven

(werk, studie, hobby's, activiteiten in verenigingen en clubs, contac-
ten met vrienden en kennissen), minder geld aan andere dingen kunnen

besteden en ook een algemeen idee van vrijheidsbeknotting. Deze overwe-

gingen worden door mannen en vrouwen even vaak genoemd. Een tweede be-

langrijk motief t6gen het krijgen van kinderen betreft de grote verant-

woordelijkheid verbonden aan de opvoeding van kinderen, in het bijzon-

der    in de huidige complexe samenleving; een samenleving die bovendien

zoveel problemen en dreigingen kent dat men zich de vraag stelt of het

wel verantwoord is kinderen ter wereld te brengen. Dit motief speelt

zowel bij hen die kinderen hebben of ze wensen, als bij hen die daar-

over twijfelen of ze zeker niet willen. De verantwoordelijkheid waarop

wordt gedoeld kent twee kanten: enerzijds de zwaarte van de opvoeding

vanwege de eisen die tegenwoordig aan ouders worden gesteld en de ge-

weldige stroom informatie die op ouders afkomt over elk detail van de

opvoedingstaak; anderzijds de problematische toestand van de samenle-

ving vanwege allerlei grote problemen, zoals vrede, milieu, werkgele-

genheid en de economische crisis, waardoor de toekomstperspectieven van

kinderen niet zo rooskleurig zouden zijn.

Na deze uitvoerige schets van de opvattingen over de wenselijkheid van

gezinsvorming is het goed de respondenten zelf weer aan het woord te

laten; er zijn enkele antwoorden geselecteerd die model staan voor de

dominante trends in het relatie-type A als geheel. Om dit goed tot zijn

recht te laten komen zijn de citaten, hoewel nogal omvangrijk, inte-

graal opgenomen.

"Ja, we willen toch wel kinderen. De eerste jaren dacht je er nog
niet aan, je had er niet direct behoefte aan, je was er niet aan
toe. Van lieverlee komt het ter sprake, dat het toch wel erg leuk
kan zijn. Aan de andere kant toch ook de angstige kant: kun je dat
wel doen in deze tijd, is het verantwoord: andere zwaarwegende
problemen als het milieu; kun je kinderen nog wel gelukkig maken?
Dan denk ik weer: ieder kind is hoop op een nieuwe toekomst; toch

ook wel een stukje verrijking van jezelf. Doordat je een kind
krijgt ga je dingen anders beoordelen, intenser. Daartussen heeft
zich een paar jaar alles afgespeeld. Nu zouden we ze best willen,
maar we zien nog niet hoe het kan. Je moet nu wel blijven werken,
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anders heb je geen inkomen (partner studeert, AvdA). Met studie
ben je toch ook nog te veel weg en we willen wel zelf voor een
kind zorgen. We weten niet hoe we dit moeten oplossen. Misschien
gaat het gewoon een keer vanzelf. Ik krijg toch ook minder werk,
dus straks is het vanzelf half-half. Dat is nu eigenlijk het sta-
dium. En misschien krijg je niet eens kinderen, dat heb je ten-
slotte ook nog niet uitgeprobeerd. Je wilt er jezelf niet echt op
vastpinnen. Je zou niet doodongelukkig zijn als het niet zou luk-
ken, we zouden er wel verdriet van hebben, maar de relatie zou
niet  kapot zijn" (vrouw, gehuwd).

"We hebben bewust voor een kind gekozen, maar er zijn zeker voors
en tegens geweest en nog steeds. Ik ga heel graag met kinderen om,
ik voed graag kinderen op, ik vind het een verrijking van je mens-
zijn. Er zijn ook tegens: je moet jezelf toch voor een groot ge-
deelte wegcijferen,  je directe eigen belangen kun je toch niet
meer zo op de voorgrond laten komen. Deze 'tegens' speelden toen
ook wel mee, maar ik heb me niet gerealiseerd dat het in die mate
zou zijn. Met name het emotioneel aan kinderen gebonden zijn, niet
zozeer het in tijd aan kinderen gebonden zijn, realiseerde ik me
niet zo sterk. Verder vind ik kinderen de relatie erg veel meer
geven. Niet zozeer dat ik kinderen wilde, maar ik wilde echt kin-
deren van G. dus niet zo maar kinderen. De gedachte om kinderen te
willen is best gegroeid sinds ik hem heb leren kennen. Daarvoor
had ik niet zo'n drang naar kinderen" (vrouw, samenwonend, 2 kin-
deren).

"Dat is nog helemaal open. Geen kinderen krijgen, om daarmee te
beginnen, dat is het makkelijkste en dat is misschien ook teke-
nend: werk, daaraan hechten, werk goed willen doen, het besef dat
kinderen veel tijd kosten, niet duidelijk of ik die tijd beschik-
baar heb of wil hebben; ook gezien de relatie waarin het niet van-
zelfsprekend is dat de vrouw de grootste taak op zich zal nemen
wat betreft de opvoeding van kinderen; als je daarvan uitgaat, dan
moet je als man ook duidelijk constateren, dan kost het mij ook
tijd. Heb ik die? Wil ik die? Heel duidelijk speelt ook mee, in
ons geval, dat D. nu pas weer een kans krijgt om te gaan studeren,

dat ze een tijd ervoor gezorgd heeft dat ik kon studeren en daar-
voor geld ingebracht heeft. Ze heeft haar studie zelfs  een  tijd
lang moeten stil zetten daardoor. Nu kan ze haar studie opvatten
en nu vind ik voor mezelf heel duidelijk dat zij als er kinderen
zouden komen nu, niet geremd mag worden om op een full-time manier
met haar studie bezig te zijn. Die claim wil ik duidelijk niet in
onze relatie leggen. Vandaar dat het nog open is. Er spelen geen
dingen mee als angst om vader te zijn, of zo, of: stel dat de bom
valt, dat niet. Het zijn meer motieven van: wat wil ik met mijn
leven, hoe ambitieus wil ik zijn in mijn werk en passen kinderen
daarin? En dan v66r: kinderen vind ik wel leuk, ik kan goed met
kinderen opschieten. Maar dan toch die aarzeling bij jezelf: zou
dat met mijn eigen kinderen ook zo zijn? Ben ik dan ook altijd zo
geduldig? Of is het juist zo leuk omdat het nu incidenteel is, als
je bij vrienden en kennissen bent. Dus wel positief ten opzichte
van kinderen, maar ik kan me goed een leven zonder voorstellen,
een emotioneel gevuld leven, zonder kinderen. Ik heb ook niet die
aandrang mezelf voort te willen planten" (man, samenwonend).
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"Nu nog niet in elk geval. Ik heb nog niet zo'n haast. Ik ben nog
geen dertig. Tegen die tijd denk ik dat het dringender wordt. Dan
moet je toch wel gaan beslissen of je het nu wel of niet doet. Ons
leven is er ook nog niet op ingericht. Ik zie het niet zitten om
hier op de flat een kind te krijgen. Daarom denk ik ook wel aan
verhuizing over niet al te lange tijd, want ik wil wel kinderen en
ik ben er gevoelsmatig ook wel aan toe. We hebben nu nog te weinig
financidle zekerheid. Van mijn salaris kunnen we niet met driein
leven. De baan bij (...) is maar voor een jaar. En of hij een baan
zal kunnen krijgen is nog maar de vraag. Als een van ons een vaste
baan heeft die voldoende verdient, dan zou ik meteen in verwach-
ting willen raken. Ik vind dat je er goed over na moet denken hoe
je dat precies wilt verdelen dan. Want ik wil niet een hele week
thuis zitten. Hij denkt daar veel te makkelijk over vind ik. Zo

van laat maar komen, dat gaat vanzelf wel goed. Als hij z'n zin
gehad had, dan hadden we nu al een paar kinderen" (vrouw, samenwo-
nend).

"Ik ben er voor 90% zeker van dat ik geen kinderen wil. Enerzijds
heb ik toch ergens een vaag gevoel dat het een natuurlijke behoef-
te voor een vrouw is om een kind te krijgen, zo ervaar ik dat bij
tijd en wijle. Dat wordt ook door anderen nogal opgedrongen, wat

me dan onzeker maakt. Anderzijds is het wel een onherroepelijke
beslissing.   Je kunt bijna alles   in je leven inwisselen,   je  huis,
je auto, zelfs je relatie kun je be@indigen, maar met een kind kun
je dat niet. Ook het gevoel van binding aan een kind speelt wel
mee. Ik zou er veel voor moeten laten, ik zou me heel gebonden
voelen. Het kost veel opoffering; tot nu toe heb ik er dat niet
voor over. Ik heb jaren gehad dat ik kinderen zou willen en dan
weer jaren dat ik ze helemaal niet zou willen. Nou twijfel ik heel
sterk. Ik vraag me af of het de sociale druk is: anderen zeggen
dat je geen vrouw bent als je geen kinderen wilt. Ik zou op zich
best een zwangerschap willen meemaken, maar dat is toch geen reden
om kinderen te willen. Misschien heb ik over 10 jaar wel spijt,
dat ik geen kinderen heb. Dat is een beetje de angst om alleen te
zijn als je sociale contacten afnemen. Maar de belangrijkste reden
om geen kinderen te willen is toch het feit, dat le heel je leven
naar een kind moet inrichten. Ik vind althans wel dat ik dat ver-
plicht ben. Er zijn mensen die zeggen dat je alles moet kunnen
blijven doen, maar dat zie ik niet. Ik neig naar geen kinderen
omdat ik mijn leven niet zoveel wil inperken. Maar ik blijf het
een heel moeili jk iets vinden" ( vrouw, samenwonend).

"Maar ik denk dat ik ze eigenlijk wel wil, omdat je met je eigen
kinderen een heel intieme relatie kunt hebben. Het lijkt me heel
prettig om mensen te hebben waar je zo onbekommerd van kunt hou-
den, dat hangt totaal niet af van anderen, een unieke relatie voor

jezelf. Misschien ook lets van een gevoel te hebben dat je iets
hebt dat van je tweean is, maar ik weet niet of dat zo is. Het

lijkt me gewoon leuk, kinderen, ik trek graag met kinderen op, het
is iets heel prettigs, ze hebben vaak iets heel fijns, ze hebben
nog niet die ballast van het verleden, nog niet allerlei vaste
ideean    in hun hoofd.    Als    ik   aan de bezwaren   denk   van het hebben
van kinderen, dan heeft dat te maken met beperking van mijn vrij-
heid. Ik zie ook vaak dat mensen zo veranderen als ze kinderen
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krijgen,   dan  denk  ik  wel eens: loopt dan iedereen  in  die  fuik?"
(man, samenwonend).

Als tweede onderwerp in deze paragraaf wordt de opvoeding aan de orde

gesteld. Meer specifiek gaat het om het belang van enkele opvoedings-

waarden. De respondenten is gevraagd wat zij belangrijk (zouden) vinden

voor de opvoeding van kinderen; welke waarden of doeleinden zij voor de

opvoeding belangrijk vinden. De antwoorden op deze vraag vallen in drie

interessante groepen uiteen. In de eerste plaats worden opvoedingswaar-

den genoemd waarin aanpassing aan de maatschappelijke orde benadrukt

wordt (netheid, orde, oppassendheid, goede manieren, goed leren voor

een maatschappelijke positie, gehoorzaamheid, beleefdheid, gaan trou-

wen, plichtsbesef, normbesef, fatsoen); in de tweede plaats opvoedings-

waarden waarin het leren van sociale vaardigheden benadrukt wordt (ver-

antwoordelijkheidsgevoel, eerlijkheid, genegenheid en liefde kunnen ge-

ven, kunnen luisteren, zorg voor de ander hebben, hulpvaardigheid, con-

sideratie, elkaar respecteren,  tolerant  zijn,  relativeringsvermogen,

begrip voor elkaar); en ten derde opvoedingswaarden, waarin ontplooiing

van persoonlijke vaardigheden, eigenschappen en van de persoonlijkheid

als geheel centraal staan (zelfstandigheid, evenwichtigheid, creativi-

teit, weerbaarheid, talenten ontplooien, voor zichzelf kunnen opkomen,

bewust eigen keuzes maken, verstandig oordelen, een eigen levensvisie

bijbrengen, zichzelf zijn, zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, kritisch

zijn, een eigen mening kunnen vormen, realiteitszin). Per soort ant-

woord is ook beoordeeld hoe sterk het benadrukt wordt. Hiertoe is ener-

zijds het aantal aspecten dat per soort genoemd wordt als criterium ge-

hanteerd, anderzijds de intensiteit waarmee een of meer aspecten be-
licht worden. In het relatie-type A worden opvoedingswaarden die be-

trekking hebben op de ontwikkeling van sociale vaardigheden sterk bena-

drukt en iets minder sterk opvoedingswaarden waarin de persoonlijke

ontplooiing tot uiting komt. Het belang van aanpassing aan de maat-

schappelijke orde is binnen dit type als opvoedingswaarde te verwaar-

lozen. Nadere bestudering van de individuele antwoorden leert dat het

vaak de combinatie van de ontwikkeling van sociale en persoonlijke
vaardigheden is die binnen het relatie-type A wenselijk geacht wordt;

beide soorten opvoedingswaarden worden dan naast elkaar en in elkaars
verlengde belangrijk geacht.
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"Dat   ze bij anderen   een stuk geborgenheid kunnen vinden,    dat    ze
open staan voor anderen, voor andere ideedn en gewoonten. Moeilijk
om dat zo op een rijtje te zetten. Je hoopt er evenwichtige mensen
van te maken, die plezier hebben in hun leven en die dat plezier
weer door kunnen geven. Maar hoe kun je dat bereiken? Ik denk dat

het belangrijk is dat ze zelf een grote hoeveelheid liefde en ge-
borgenheid krijgen" (vrouw, gehuwd).

"Je hoopt er aan bij te dragen dat hij een evenwichtig karakter
krijgt, een stabiele persoonlijkheid wordt. Dat hij opgewassen is
tegen moeilijkheden; dat hij naar eer en geweten zal leven; dat
hij   sociaal   zal   zijn.   Dat zijn natuurlijk maar idealen"   (man,   sa-
menwonend, een kind van een half jaar).

"Ik zou allereerst dingen aan mijn kinderen over willen brengen
die ik belangrijk vind: menswaardig leven, dus niet alleen carri&-
re   maken, maar vooral gevoelsmatig leven, anderen    in hun waarde
laten. Dat vind ik ook voor ons zo belangrijk, dat we niet aan el-
kaar zitten te trekken om zus of zo te reageren of te denken, maar
om elkaar te accepteren zoals we zijn. Verder zou ik ze willen le-
ren om kritisch  te  zijn  op elk gebied" (vrouw, samenwonend) .

"Liefde voor anderen, niet agressief zijn, anderen accepteren,  met
anderen om kunnen gaan,  zelfstandigheid; kortom als mens iets
voorstellen" (vrouw, samenwonend).

"Dat de wereld wat groter is dan hun eigen wereldje, zoals ze dat
op dat moment misschien om zich heen zien; dat dat bepaalde ver-
antwoordelijkheden met zich meebrengt; proberen ze op te voeden,
dat ze in zo weinig mogelijke mate egoIstisch kunnen zijn; ze kan-
sen meegeven als dat kan, d.w.z. heel veel met ze bezig zijn, met
ze praten, jouw visies op allerlei zaken geven, zodat ze gestimu-
leerd worden om na te denken; ... Ook dat ze leren met veel mensen
te kunnen omgaan, dat ze mogelijkheden hebben om niet alleen maar
aan pappie en mammie gehecht te zijn. Dat je zo'n constructie
bouwt waarin ze zien dat dat helemaal niet zo'n uniek fenomeen is,
dat er andere mensen zijn die ook heel waardevol kunnen zijn"
(man, samenwonend).

"Tolerantie, open instelling, vertrouwend, gevoel voor de mede-
mens, dat ze zo kunnen leven dat het voor henzelf goed is en daar-
bij rekening houden met anderen ook, verantwoordelijkheid voor ei-genlijk handelen" (vrouw, samenwonend).

"Heel belangrijk vind ik dat ze altijd hun gevoelens kunnen uiten
...  Ze  in aanraking laten komen met verschillende mensen, zodat  ze
niet alleen gericht zijn op hun eigen ouders. Dat ze zelf keuzes
kunnen maken. Waarden en normen bijbrengen die je zelf heel be-
langrijk vindt, als tolerantie, mensen accepteren zoals ze zijn,
niet te vlug met een oordeel klaar staan, mensen niet besodemiete-
ren, d.w.z. elkaar niet besodemieteren op het menselijk vlak, dat
ze altijd proberen   voor hun mening   uit te komen   ..."   ( man, samen-
wonend).
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Tussen degenen die kinderen wensen, daarover twijfelen en degenen die

&660 kinderen wensen zijn geen duidelijke verschillen in opvoedings-

waarden aanwezig. Een vergelijking van kinderloze paren en paren m&t

kinderen is om twee redenen niet zinvol. Ten eerste is het aantal paren

met kinderen klein (vier), waardoor toeval  een te grote rol speelt.  In

de tweede plaats gaat het behalve bij 6gn paar om zeer jeugdige kinde-

ren, ruim onder de lagere schoolleeftijd (8). Deze paren hebben dus een

beperkte ervaring met de opvoedingstaak, zodat het verschil met de kin-

derloze paren gering geacht mag worden. Overigens zou een vergelijking

met paren die meer ervaring met de opvoedingstaak hebben zeer nuttig

zijn geweest, gezien de aard van de genoemde opvoedingswaarden en meer

nog de wijze waarop deze zijn verwoord. In de eerste plaats wordt name-

lijk over de opvoedingswaarden meestal in algemene bewoordingen gespro-

ken; ten tweede valt op dat het meestal om hooggegrepen idealen gaat.

Ten derde is men bij de beantwoording van de vraag doorgaans kort ge-

weest (de weergegeven citaten zijn bewust gekozen uitzonderingent): men

beperkt zich vaak tot het noemen van een aantal begrippen waaruit op-

voedingswaarden kunnen worden afgeleid, maar die worden door de respon-

denten zelf vaak niet  toegelicht. Hoewel vermoeidheid in de laatste

fase vati het gesprek - de vraag over de opvoedingswaarden was de laat-

ste vraag - een rol zal hebben gespeeld, hebben de meeste respondenten,

mede gezien de twee andere karakteristieken van de antwoorden, waar-

schijnlijk moeite gehad zich concreet voor te stellen wat voor de op-

voeding belangrijk is, doordat  zij  bijna allen kinderloos zijn. De

vraag naar opvoedingswaarden was voor hen vooral theoretisch. Hierdoor

is het referentiekader bij de beantwoording uitsluitend het eigen stel-

sel van levensidealen geweest. Op zichzelf zullen deze idealen zeker

van invloed zijn op feitelijk gehanteerde opvoedingswaarden, maar een

confrontatie  ervan  met  de  dagelijkse  opvoedingsrealiteit  kan  niet

plaatsvinden. Onduidelijk is of deze realiteit de opvoedingswaarden zou

hebben "bijgebogen". Met name rijst de vraag of opvoedingswaarden waar-

in de persoonlijke ontwikkeling benadrukt wordt, dan minder sterk op de

voorgrond zouden zijn getreden. We zullen hierop terugkomen bij de be-

schrijving van het relatie-type B.
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4.9. De sociale karakteristiek van het relatirtype A

In de voorafgaande zes paragrafen is een beschrijving gegeven van de

kenmerken van het relatie-type A. Er is uiteengezet welke basisoridn-

taties aanwezig zijn, welke omvattendheid de relatie vertoont, welke

opvattingen er bestaan over gelijkberechtiging en welke feitelijke ge-

lijkberechtiging dit relatie-type kent. Een aantal aspecten van de com-

municatie, de besluitvorming en de conflictoplossing is belicht, even-
als de wijze waarop men seksualiteit in de relatie beleeft. Tenslotte

is de visie op gezinsvorming en op het belang van enkele opvoedings-

waarden onder   de loep genomen.    In deze paragraaf staat een aantal  -so-
ciaal-structurele kenmerken centraal, waardoor duidelijk wordt binnen

welke sociale categorieUn in de onderzoeksgroep het relatie-type A

wordt aangetroffen. Deze sociale karakteristiek kan kort zijn, omdat de

kenmerken waar het hier om gaat vrijwel gelijk zijn aan die van de

groep samenwonenden. Tweefntwintig van de vijfentwintig paren van het

relatie-type A zijn immers samenwonend; slechts twee samenwonende paren

behoren niet tot dit type en anderzijds slechts drie gehuwde w61.

Over de leeftijdsverdeling kan worden opgemerkt dat verreweg de meeste

respondenten tussen 25 en 34 jaar oud zijn; slechts zeven personen zijn

jonger dan 25 jaar. De gemiddelde leeftijd ligt rond 28 jaar. De vrou-

wen zijn gemiddeld 2 jaar jonger dan de mannen. Gemiddeld zijn de paren

uit het relatie-type A bijna 5+ jaar bij elkaar; er is echter nogal wat

spreiding. Ongeveer een derde is korter dan 3 jaar bij elkaar, eveneens

een derde is tussen 3 en 5 jaar bij elkaar en nogmaals een derde langer

dan 5 jaar. Drie paren zijn zelfs langer dan 10 jaar bij elkaar, waar-

van er twee gehuwd zijn. Uitsluitend dankzij deze twee gehuwde paren

ligt de gemiddelde relatie-duur hoger dan in de totale groep samenwo-

nenden   (dit was namelijk  4.8 jaar). Enkele respondenten hebben eerder

met een andere partner samengewoond: dit betreft zes ook tijdens het

onderzoek Bamenwonenden. In paragraaf 4.8. is reeds geconstateerd dat

de paren die behoren tot het relatie-type A in overgrote meerderheid

g&6n kinderen hebben. Slechts vier paren hebben kinderen: een gehuwd

paar en drie samenwonende paren.
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vervolgens bezien we de sector van het huidige of laatst uitgeoefende

beroep. Ruim de helft van de respondenten die een relatie hebben vol-

gens het type A is werkzaam (geweest) als vakspecialist: leerkrachten,

gespecialiseerd medisch personeel en academici zoals juristen, economen

en sociologen. Ongeveer een zevende van de respondenten heeft een admi-

nistratieve functie (gehad)  (evenveel mannen als vrouwenl). Ongeveer

een vijfde heeft nog nooit een betaalde werkkring gehad; dit zijn stu-

derenden of personen die een opleiding hebben afgerond, maar nog geen

baan hebben gevonden. De zes gehuwden wijken niet af van de samenwonen-

den. Ten tijde van het onderzoek is drie kwart van de respondenten (36

personen) beroepsmatig werkzaam, ongeveer evenveel mannen als vrouwen.

Elf respondenten zijn studerend; drie respondenten zijn werkloos. Van

de mannen die werkzaam zijn werkt drie kwart full-time; gemiddeld wer-

ken de mannen 34.6 uur per week. Van de vrouwen werkt de helft full-

time; gemiddeld werken zij 32.4 uur per week. Er zijn dus meer vrouwen

die in deeltijd werken, maar de in deeltijd werkende mannen werken ge-

middeld minder uren per week dan de in deeltijd werkende vrouwen. De

oorzaak hiervoor is het grotere aantal vrouwen dat tussen 26 en 35 uur

per week werkzaam  is. Dit alles resulteert   in een gering verschil  in

gemiddelde arbeidstijd tussen mannen en vrouwen.

Wat de opleidingssector betreft blijken de respondenten afkomstig uit

het relatie-type A sterk vertegenwoordigd bij de opleidingen tot onder-

wijzend personeel (op verschillende niveaus) en bij de opleidingen in

de sociaal-culturele richtingen (sociale en pedagogische academie, so-

ciologie, psychologie). Deze twee sectoren omvatten bijna 60%. Verder

loopt het nogal uiteen. Vermeldenswaard zijn nog het economisch-admini-

stratief onderwijs (vier personen), het juridisch-bestuurlijk onderwijs

(drie personen), het (para)medisch onderwijs (vier personen), het tech-

nisch onderwijs (drie personen) en het algemeen onderwijs (drie perso-

nen). Verder wordt opgemerkt dat vier van de zes gehuwde respondenten

een opleiding hebben genoten tot onderwijzend personeel.

Het gemiddelde besteedbare inkomen per individu ligt bij de responden-

ten afkomstig uit het relatie-type A tussen f. 1.000,-- en f. 1.500,--

per maand. Het besteedbare inkomen van de mannen ligt gemiddeld hoger
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dan dat van de vrouwen, (ongeveer f. 300,--) maar het verschil is klei-

ner dan in de totale groep samenwonenden; dit is het gevolg van het

feit dat bij twee van de drie gehuwde paren van het relatie-type A de

vrouw aanzienlijk meer verdient dan de man (9). Er zijn acht paren bij

wie het verschil in besteedbaar inkomen tussen man en vrouw gering is;

bij twaalf paren brengt de man het hoogste besteedbare inkomen in en

bij vijf paren is dat de vrouw. Het totale besteedbare inkomen per

huishouden laat een verdeling naar drie categoriein zien: een derde van

alle paren heeft een totaal besteedbaar inkomen tussen   f.1.500,--  en
f. 2.500,-- per maand; ruim een derde tussen f. 2.500,-- en f. 3.500,--

en ruim een vierde tussen f. 3.500,-- en f. 4.500,-- (10).

Nog niet een vijfde van de respondenten wier relatie behoort tot het

type A kan beschouwd worden als godsdienstig; slechts een zevende re-

kent zich tevens tot een kerkgenootschap. Van deze laatstgenoemde per-

sonen woont slechts een enkeling regelmatig of vaak de diensten van het

kerkgenootschap waartoe men zich rekent bij (een gehuwd paar). Er is

een zeer hoge mate van gelijkgezindheid ten aanzien van de godsdien-

stigheid. Bij bijna drie kwart van de paren beschouwen man 6n vrouw

zich niet godsdienstig; bij bijna een tiende beschouwen zij zich beiden

w61 godsdienstig. Bij een vijfde van de paren is men niet gelijk ge-

zind: het betreft telkens de situatie dat de ene partner zich wel en de

ander zich niet als godsdienstig beschouwt. De drie gehuwde paren pas-

sen overigens zeer goed in het totaalbeeld: bij twee van de drie be-

schouwen man en vrouw zich beiden niet godsdienstig; bij het derde paar

beschouwen zij zich beiden wel godsdienstig.

Tenslotte is het sociale milieu van de respondenten wier relatie tot

het  type A behoort  vastgesteld.  Deze variabele neemt  een centrale

plaats in onze probleemstelling in, omdat een samenhang wordt veronder-

steld tussen het type relatie dat men heeft en het sociale milieu waar-

toe men behoort. Er wordt van uitgegaan dat mensen met een verschillen-

de sociale achtergrond ook zullen verschillen in hun denken en doen:

hun idealen, opvattingen, houdingen en normen, alsmede hun gedrag en

leefwijze. Dit geldt ook voor de relatievorming, niet in de laatste

plaats voor de ontvankelijkheid voor veranderingen op dit gebied. In
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het onderzoek is het sociale milieu gemeten aan de hand van het niveau

van het huidige of laatst uitgeoefende beroep en van het niveau van de

genoten opleiding (11). Het opleidingsniveau heeft het zwaarst gewogen.

De mannen en vrouwen wier relatie tot het relatie-type A behoort, blij-

ken voor wat betreft hun sociaal milieu allen thuis te horen in de
hoogste en de middencategorie. Ongeveer twee derde van hen behoort tot

de hoogste categorie van sociaal milieu; een derde behoort tot de mid-

dencategorie. De mannen kennen een wat hoger gemiddelde dan de vrouwen.

Bij achttien van de vijfentwintig paren van het relatie-type A is de

sociale achtergrond gelijk: twaalf keer behoren man en vrouw beiden tot

de hoogste categorie; zes keer beiden tot de middencategorie. Het ge-

noemde verschil tussen man en vrouw in sociale achtergrond wordt ver-

oorzaakt door zeven paren bij wie dit voor beiden niet gelijk is: vijf

keer is de sociale achtergrond van de man hoger; twee keer is die van

de vrouw hoger.

4.10. Kort profiel van het relatie-type A: het "partnerschap-type"

Ter afsluiting van de beschrijving van het relatie-type A is het goed

om een samenvattend profiel te schetsen. Dit biedt ook gelegenheid de

verbanden tussen verschillende aspecten nog wat duidelijker voor het

voetlicht te brengen. De basisori8ntaties van dit relatie-type worden

gevormd door de allerminst probleemloze combinatie van kameraadschappe-

lijkheid en individualiteit. Het bindende element wordt uitgedrukt in

een vriendschappelijke en vertrouwelijke onderlinge verhouding met be-

langrijke elementen als wederzijds begrip, steun over en weer en hou-

vast aan elkaar. Tegelijkertijd speelt behoud van eigen individualiteit

een belangrijke rol, hetgeen voortdurende aandacht vraagt voor het re-

serveren van ruimte voor individuele denkwijzen, voor eigen activitei-

ten en voor afzondering van strikt persoonlijke aangelegenheden. De

moeilijke verhouding tussen kameraadschappelijkheid en individualiteit

vereist voortdurend wikken en wegen: wat zal wel en niet tot de relatie

worden gerekend, hoe hecht  moet de onderlinge  band  zijn  en hoe groot  de

inzet voor de relatie, wat zijn ieders rechten en plichten, gegeven het

gelijkheidsbeginsel, hoe open zal de relatie zijn en hoe exclusief, hoe
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uitgebreid de communicatie, welke eigen ruimte zal ieder hebben bij de

besluitvorming en bij meningsverschillen, welke betekenis mag worden

toegekend aan de beleving van seksualiteit en welke beperkingen en mo-

gelijkheden biedt de gezinsvorming? Het antwoord op al deze vragen

wordt beInvloed door de verhouding tussen de basisoriEntaties kameraad-

schappelijkheid en individualiteit.

Toch zou de veronderstelling onjuist zijn dat men in het relatie-type A

een aaneenschakeling van probleemsituaties en moeizame onderhandelingen

zou kennen. Bij de beschrijving van het type zijn hiervoor twee moge-

lijke verklaringen geboden. In de eerste plaats is in het leader van de
basisoriontatie individualiteit gewezen op een ander kenmerk dat vaak

in verband hiermee wordt genoemd: de wederzijdse stimulans. Achter deze

fraaie term gaat de poging schuil om elementen van individualiteit po-

sitief aan te wenden voor verhoging van kameraadschappelijkheid en om-

gekeerd. Het is een ideaal dat lang niet altijd bereikt wordt, maar dat

in elk geval een bewuste erkenning inhoudt van het bestaansrecht van

beide basisoridntaties. De relatie zal aan kwaliteit winnen, als ieders

individualiteit tot zijn recht kan komen; individualiteit wordt gesti-

muleerd door kameraadschappelijkheid in de relatie. Dat men er lang

niet altijd in slaagt het hoge streven in werkelijkheid om te zetten is

van minder belang dan de effecten van dit streven: het verleent legiti-

miteit aan beide basisoriantaties, waardoor de vertrouwensbasis   in   si-

tuaties van onderhandeling niet wordt ondermijnd. Het verklaart de rust

waarmee door mannen en vrouwen in dit relatie-type wordt gesproken over

potenti&le bedreigingen voor de relatie. Het wikken en wegen, de onder-

handelingen en meningsverschillen, de voortdurende afbakening en af-

grenzing, het is er allemaal, maar het roept gewoonlijk weinig spanning

op door de erkenning dat kameraadschappelijkheid en individualiteit

voor elkaar functioneel kunnen zijn. Hieraan moet overigens voor alle

duidelijkheid worden toegevoegd dat de uitkomsten van deze processen

niet reeds bij voorbaat gelegitimeerd zijn. De relatie is een moeilijke

opgave waarin met vallen en opstaan een evenwicht tussen beide oriEnta-

ties wordt gezocht. Of zo'n evenwicht wordt gevonden, hoe stabiel het

is  ( zowel  naar  zi jn  aard  als  in  de  tijd) en welke  min  of  meer  onbevre-
digende tussenstadia zich voordoen ligt helemaal open. Maar in het re-
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latie-type A aanvaardt men al deze mogelijkheden, ook in hun uiterste

consequentie (namelijk uit elkaar gaan).

De tweede verklaring voor de tamelijk harmonieuze verhoudingen binnen

het relatie-type A heeft betrekking op het karakter van de onderhande-

lingsprocessen en hun uitkomsten. De wijze waarop op allerlei specifie-
ke terreinen een (voorlopig) evenwicht wordt bereikt tussen kameraad-

schappelijkheid en individualiteit, vertoont een geleidelijk en impli-

ciet verloop. De uitkomsten ontstaan automatisch, worden gemakkelijk

geInternaliseerd en verkrijgen zo het karakter van vanzelfsprekendheid.

Van alle bestudeerde aspecten is dit het moeilijkst grijpbaar gebleken

via het vraaggesprek. Diverse contradicties lijken aanwezig: onderhan-

delingsstrategiean  lijken afwezig,  omdat de onderhandeling tamelijk

impliciet verloopt; toch is men zich bewust van het gebruik van overwe-

gingen en gedragswijzen bij de onderhandeling. Van bewuste afspraken en

regelingen lijkt geen sprake, maar toch lijdt het bestaan ervan geen

enkele twijfel (financi8le regelingen, taakverdeling, besluitvorming).

Hierbij dient bedacht te worden dat de regelingen en afspraken sterk

afwijken van het traditionele patroon. Gebleken is dat men dit ook niet

aanvaardt. Men staat   dus   voor  de   taak   zelf de vormgeving  van de relatie
te bepalen. Niettemin komt het "relatie-contract" op een tamelijk van-

zelfsprekende manier geleidelijk tot stand en verkrijgt het vervolgens
ook een grote "vormvastheid". De structuur van het relatie-type A is
minder bewust geformeerd dan men op grond van de aanwezige basisori n-
taties zou verwachten.

Weinig creatief   is   tot   nog toe gesproken over "relatie-type  A".   Het  is
echter gewenst een meer inhoudelijke aanduiding te vinden die recht

doet aan de hoofdkenmerken van het relatie-type. Na beoordeling en ver-

gelijking van een aantal mogelijke termen zijn we tot de slotsom geko-

men  dat  het  relatie-type A het beste kan worden aangeduid als het

"partnerschap-type"  (12).  Dit  is een voldoende neutrale aanduiding  (er
kleven geen ongewenste connotaties aan) en bovendien verwijst de term

rechtstreeks naar enkele hoofdkenmerken van het relatie-type. In de

eerste plaats verwijst de term "partnerschap" naar kameraadschappelijk-

heid, die 66n van de twee basisoriantaties van dit relatie-type is. Het
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bindende element en de sterke (hoewel duidelijk begrensde) betekenis

van de relatie voor beide partners worden erin uitgedrukt. Ten tweede

vestigt de aanduiding "partnerschap" de aandacht op de grondslag voor

de relatie: het is geen van buitenaf vastgelegd instituut, maar een

door  zelfstandige  individuen  aangegane  overeenkomst.  De  aanduiding

wijst dus op het contractuele aspect van het relatie-type A. Hierdoor

drukt "partnerschap" echter 66k het individualiteitsmotief uit, de
tweede basisoridntatie van het type, in de juiste verhouding tot kane-

raadschappelijkheid. "Partnerschap" wil zeggen dat men elkaar op een
aantal terreinen of ten aanzien van bepaalde behoeften wat te bieden

heeft, hetgeen de grondslag voor het aangaan van de relatie vormt.

Tegelijkertijd houdt het in dat de relatie geen alomvattende gemeen-

schap is, maar zich alleen uitstrekt tot die terreinen of behoeften

waartoe men de relatie is aangegaan en waarop het "contract" betrekking
heeft. "Partnerschap" geeft tegelijkertijd "binding" en "begrenzing"

aan en is daarom geschikt als aanduiding voor het relatie-type A.
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HOOFDSTUK 5

HET RELATIE-TYPE B: HET BURGERLIJKE MODEL

5.1. Inleiding

Het relatie-type B omvat vijftien paren, wier basisoriantaties sterk

overeenkomen met centrale kenmerken van het burgerlijke ideaaltype dat
in  paragraaf  1.2. is geconstrueerd.  Om die reden  zal  het  type B worden

aangeduid als het burgerlijke relatie-type. Anderzijds zijn er bij een

aantal concrete aspecten van de twee-relatie w61 verschillen ten op-

zichte van het burgerlijke ideaaltype. Dit betreft echter nuances bin-

nen de "hoofdstroom" van burgerlijke idealen, verwachtingen en gedrags-
patronen. Ze duiden erop dat de veranderingen in houdingen en gedrags-

wijzen die in de laatste twintig jaar hebben plaatsgevonden op het ge-

bied van huwelijk en gezin,  ook aan deze groep niet geheel voorbij zijn

gegaan. Maar de paren van het relatie-type B zijn er toch weinig ont-

vankelijk voor, ook al zijn zij opgegroeid in een klimaat van twijfel

aan voorheen vaststaande waarden en normen op dit gebied. Alvorens een

begin te maken met de beschrijving van het burgerlijke relatie-type

brengen we in herinnering dat nagenoeg alle paren die tot dit type be-
horen gehuwd zijn. Slechts 66n van de vijftien paren van het type B is

samenwonend.

De opzet van de beschrijving is dezelfde als die van het relatie-type

A, het partnerschap-type. Het doel is ook hier een genuanceerde schets

van het type naar een aantal hoofdkenmerken, waarin belangrijke idea-

len, opvattingen, houdingen en gedragswijzen naar voren komen.   Er   zal

minder aandacht worden besteed aan de betekenis van de onderwerpen,

dimensies en bijbehorende variabelen of kenmerken, omdat dit bij de be-

schrijving van het relatie-type A al is gebeurd. Om het contrast tussen

beide typen tot uiting te brengen zal regelmatig op typerende verschil-

len worden gewezen.
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5.2. Algemene beelden: basisoriEntaties tegenover relaties in het

algemeen en tegenover de eigen relatie

In deze paragraaf worden kenmerken beschreven die behoren tot twee di-

mensies: "oordeel over maatschappeli jke ontwikkelingen rond relat ies"

(hierin worden veranderingen in opvattingen over relaties afgetast)   en
"algemeen karakter van de relatie" (basisori taties in de eigen
relatie).

A. Oordeel over maatschappelijke ontwikkelingen rond relaties

Twee aandachtspunten staan centraal: het oordeel over de toename van

vrijheid in relaties    in de afgelopen decennia;    en de normat ieve   voor-
keur voor gehuwd   zijn of ongehuwd samenwonen.

In het algemeen is men in het relatie-type B nogal gereserveerd over de

toegenomen vrijheid in relaties. Dit varieert   van de opvatting   dat   er

gerust veel vrijheid mAg zijn, maar dat er anderzijds toch ook beper-

kingen aangebracht moeten worden, tot de opvatting dat de vrijheid in

relaties al duidelijk te groot is en teruggebracht moet worden. Opval-

lend is dat ook degenen die aanvankelijk verklaren vrijheidstoename

positief te beoordelen, in tweede instantie - wanneer men er nog eens

verder over nadenkt - toch een aantal negatieve aspecten van de vrij-

heidstoename signaleren. Daarnaast is men meestal van oordeel dat het

aanbrengen van noodzakelijke beperkingen niet aan mensen zelf kan wor-

den overgelaten, doch dat teveel vrijheid niet toegestaan mag zijn.

Welke autoriteit daarvoor zou moeten zorgen, daarover laat men zich

echter weinig specifiek uit (de overheid uitgezonderd). Het negatieve

aspect dat het duidelijkst naar voren komt, is het idee dat mensen als

gevolg van toegenomen vrijheid te snel gaan scheiden. Men vindt dat

mensen langs elkaar heen leven of zich te weinig wensen in te spannen

voor hun relatie. Verder uit men zich in algemene termen over noodzake-

lijke grenzen aan de vrijheid in relaties: blijkbaar gaat het dan om

een abstract idee van een noodzakelijke orde, van het tegengaan van

chaos.
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"Over het algemeen is de vrijheid te groot; mensen gaan te gemak-
kelijk scheiden  en  te snel samenwonen" (vrouw, gehuwd).

"Meer vrijheid is wel een belangrijke verandering, maar dat wil
niet zeggen dat het allemaal automatisch positief is. Je ziet te-
genwoordig dat mensen om niets scheiden, nou dat is belachelijk.
Ze doen er de moeite niet eens meer voor. Dat gaat te ver. En als
ze samenwonen gaan ze veel te snel van elkaar af. Dat is typisch
iets dat beperkt zou moeten worden" (vrouw, gehuwd).

"Die vrijheid is wel groot genoeg. Ik ben bang dat als het alsmaar
verder gaat, dat iedereen dan maar langs elkaar gaat leven; met
als  gevolg meer scheidingen  en  zo" (man, gehuwd).

"Ikzelf zou liever wat minder vrijheid zien, want het is nu alle-
maal zo gemakkelijk; als het nog gemakkelijker wordt dan kun je
niet meer van een relatie spreken. Een relatie is een binding en

als je die vrijheid nog groter gaat maken, dan hou je toch geen
binding meer over" (man, gehuwd).

"Ja   . . . wel positief... maar groter,   nee, dat hoeft  niet,  nee
daar  zijn  voor  mij wel grenzen aan" (vrouw, gehuwd).

In het burgerlijke relatie-type bestaat een uitgesproken voorkeur voor

het huwelijk. Het oordeel over ongehuwd samenwonen is minder eenduidig:

ten dele acht men dit minder gewenst, ten dele staat men er vrij neu-

traal tegenover. Maar al wordt ongehuwd samenwonen soms minder gewenst

geacht, van een absolute afwijzing is geen sprake. In principe acht men

ongehuwd samenwonen geoorloofd, het is een alleszins aanvaardbare rela-

tievorm, maar het verdient de voorkeur om te gaan trouwen. Als belang-

rijkste overweging hiervoor noemt men een verschil in betrokkenheid van

de partners tot de relatie, een verschil dat in het partnerschap-type

nu juist wordt ontkend. Er heerst in het burgerlijke relatie-type de

opvatting dat de onderlinge band tussen samenwonenden toch nooit zo

hecht zal zijn als tussen gehuwden, dat samenwonenden zich minder zul-

len inzetten voor het instandhouden van hun relatie, dat zij zich min-

der verantwoordelijk voor elkaar voelen. Men heeft het gevoel dat sa-

menwonenden juist vanwege dergelijke voorbehouden voor die relatievorm

kiezen. Een tweede, minder belangrijk motief betreft de gezinsvorming:

men acht het wenselijk te gaan trouwen als er kinderen komen. Hierbij

wordt enerzijds verwezen naar maatschappelijke etikettering van kinde-

ren van samenwonende ouders (minder geaccepteerd worden) en allerlei

formele problemen die zich dan zouden voordoen; anderzijds naar een

grotere geborgenheid en zekerheid die kinderen geboden zou worden als
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de ouders gehuwd zijn. De visie op de verhouding tussen huwelijk en

ongehuwd samenwonen komt ook naar voren in een derde overweging: het

samenwonen kan positief worden beoordeeld omdat het een periode is

waarin men elkaar beter kan leren kennen; het dient ter voorbereiding

op het huwelijk. Dit motief is het zwakste aanwezig.

Binnen het burgerlijke relatie-type wordt de opvatting dat het huwelijk

het   gevaar van knellende banden   in zich bergt, niet aangetroffen;    men
beschouwt het huwelijk daarentegen juist als een kader waarin automa-

tisch zekerheid kan worden gevonden. Deze zekerheid is voor dit type

relatie duidelijk belangrijker. Daarentegen beschouwt men het huwelijk

in het partnerschap-type als een relatievorm die gemakkelijk de moge-

lijkheden beperkt om de relatie naar persoonlijke wensen en behoeften

in te richten. Maar in het partnerschap-type staat de bewaking van de

grenzen van persoonlijke vrijheid en mogelijkheden hoger genoteerd dan

het zoeken naar zekerheid en geborgenheid in een alomvattende twee-re-

latie.

"Bij een huwelijk krijg je een beetje plicht tegenover elkaar, een
beetje vastigheid. Als je samenwoont, dan is het jij bent jij en
ik   ben   ik   -   dan   is   het zo "houdoe". Dat boterbrie f je   zegt   mis-
schien ook niet zoveel, maar het geeft wel een beetje meer bin-
ding. Voor mij betekent dat boterbriefje toch wel wat" (man, ge-
huwd).

"Aan getrouwd zijn vind ik positief dat je steeds bent bij degene
voor wie je gekozen hebt, het geeft je een gevoel van geborgen-
heid, geen onzekerheden wat de toekomst betreft, van altijd alleen

of altijd weer nieuwe dingen die de kop op kunnen steken, dus
steeds een vast patroon in je leven ... Dat vind ik aan samenwonen
juist zo moeilijk, dat je het gevoel krijgt dat je je iedere dag
weer moet waarmaken om degene bij wie je hoort te houden. Dat is
toch een onzekerder gevoel dan wanneer je getrouwd bent" (vrouw,
gehuwd).

"Er bestaat toch wel een verschil tussen trouwen en samenwonen ...
Ik kan nu niet zeggen, nou de groeten, tot volgend jaar of zo. Als

je samenwoont, kan dat. Wij zelf kunnen ons wel eens het huis uit
vechten, maar toch, als je getrouwd bent, kom je steeds weer terug
...  Trouwen  is  toch wel hechter,  vind ik" (vrouw, gehuwd).

"Als je getrouwd bent, is er een vastere band. Als je alleen maar
samenwoont, dat denk je van doe ik het wel goed of zo, want van-
daag of morgen  zet  hij me langs  de weg" (vrouw, gehuwd).
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"Als er kinderen komen kun je beter getrouwd zijn in verband met
allerlei papieren-toestanden. En negatief van samenwonen vind ik
dat je makkelijker kunt zeggen dat je weg wilt ... Je bent niet zo
verantwoordelijk tegenover elkaar" (man, samenwonend).

"Als er kinderen komen is het wel belangrijker dat je getrouwd
bent, anders worden ze met de vinger nagewezen en ik vind het zo-
wiezo belangri jker  dat de ouders getrouwd  zi jn" (vrouw, gehuwd).

"Het maakt alleen ten opzichte van je kinderen iets uit. Als je
getrouwd bent, dan heb je een gezin, dezelfde naam, je hoort bij
elkaar. Samenwonen vind ik niet zo echt. Dat ligt meer gevoelsma-
tig" (vrouw, gehuwd).

Zowel bij het partnerschap-type als bij het burgerlijke type is er een

opmerkelijke discrepantie tussen het beeld dat men van de niet zelf ge-

kozen relatievorm heeft en de werkelijkheid, voorzover die uit de ge-

spreksverslagen blijkt. Binnen het partnerschap-type (vooral samenwo-

nenden) bestaat het idee dat een huwelijk de persoonlijke vrijheid be-

perkt, terwijl dat in de gesprekken met gehuwden geenszins naar voren

komt, althans naar het oordeel van de respondenten zelf; binnen het

burgerlijke type (bijna uitsluitend gehuwden) bestaat het idee dat sa-

menwonenden nogal lichtvaardig over hun relatie denken, terwijl uit de

gesprekken met samenwonenden het tegendeel is gebleken.

B. Algemeen karakter van de relatie

Ook voor het relatie-type B kunnen op grond van de vraag naar de be-

langrijkste motieven om te gaan trouwen of samenwonen en de vraag naar

de belangrijkste kenmerken of eigenschappen van de eigen relatie de

basisoridntaties, de richtinggevende motieven, worden afgeleid. Evenals

bij het partnerschap-type gaat het om twee basisorigntaties. In het

burgerlijke relatie-type staan de waarden van gezinsvorming en kame-

raadschappelijkheid als hoofdkenmerken naast elkaar. Het eerstgenoemde

omvat concrete componenten als: de waarde van het getrouwd zijn op

zichzelf, het vormen van een eigen gezin, het belang van een goed ge-

zinsleven, de waarde van het ouderschap. Zoals eerder aangeduid moet

bij kameraadschappelijkheid gedacht worden aan componenten als: ver-
trouwen in elkaar, samen iets opbouwen, weten wat je aan elkaar hebt,

op iemand terug kunnen vallen, op elkaar ingespeeld zijn, begrip hebben

voor elkaar, vriendschap. Het accent ligt echter duidelijk op de vor-
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ming van een gezinseenheid. Vaak wordt in 86n adem met gezinsvorming
namelijk ook het kenmerk het paar als eenheid genoemd: bij elkaar wil-
len horen, alles delen, een hechte band scheppen, de vorming van een
gezamenlijke identiteit, het sdmen zijn. In feite krijgt kameraadschap-
pelijkheid door deze nadruk op gezinseenheid een zeer bepaalde kleur,

waardoor het wezenlijkt verschilt van de kameraadschappelijkheid die in

het partnerschap-type als hoofdkenmerk is aangetroffen. In het burger-

lijke relatie-type drukt kameraadschappelijkheid het bestaan van de

gezinseenheid uit: het onderlinge vertrouwen en de vertrouwdheid tot

elkaar die bij de kameraadschappelijkheid centraal staan, zijn in deze

visie aanwezig, als men een gezinseenheid vormt. Kameraadschappelijk-

heid  is het vanzelfsprekende gevolg van de gezinseenheid. Hierdoor

neemt de zelfstandige inhoud van dat kenmerk af. Dit komt duidelijk in
de gespreksverslagen tot uitdrukking: het kenmerk kameraadschappelijk-
heid komt weinig geprononceerd naar voren, het komt meestal slechts

kort ter sprake - in tegenstelling tot het partnerschap-type - en de

manieren waarop het uitgedrukt wordt, zijn eenvormig. Het vertegenwoor-

digt g&En waarde op zichzelf. Het accent ligt op een functionele rela-

tie tot de gezinseenheid. De concrete componenten van kameraadschappe-

lijkheid zijn hierdoor nogal statisch: vriendschap, weten wat je aan

elkaar hebt, op iemand terug kunnen vallen, iemand hebben die achter je

staat, begrip hebben voor elkaar, worden allemaal automatisch aanwezig

geacht  in het kader van de gezinseenheid.  In het partnerschap-type

wordt ervan uitgegaan dat kameraadschappelijkheid er niet zomaar is,
maar dat deze verworven moet worden, zich autonoom dient te bewijzen.

Er moet, om het op een voor het partnerschap-type kenmerkende manier te

stellen, aan gewerkt worden. De concrete componenten van kameraadschap-

pelijkheid vormen een onderdeel van de dynamiek van dit relatie-type

(naast  individualiteit);  in het burgerlijke type wordt de dynamiek
voornamelijk ontleend aan de vorming van een gezinseenheid. Dat we het

relatie-type B gelijkstellen met het burgerlijke ideaaltype vloeit met
name voort uit deze karakteristieke basisoriintatie.

"Het samen leven, samen denken, samen voelen. Het idee, dat ik met
haar mijn leven doorbreng tot de dood erop volgt. Er kan natuur-li jk  alti jd   een   kink  in de kabel komen,   maar   toch   een stuk zeker
heid. Dat je weet hoe je leven er ongeveer uit zal zien. Dat je
iemand bij je hebt die met je meedenkt en met je meevoelt. En ook
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het idee en de zekerheid dat je voor een ander iets kunt beteke-
nen. Ik vind het nog steeds wonderlijk dat iemand zich voor het
leven aan mij wil binden ... En er verandert ook wat als je ge-
trouwd bent ... Bijvoorbeeld dat je omgeving ons als eenheid ziet:
"het echtpaar H. ... Misschien ook een stuk traditie..." (man,

"

gehuwd).

"Uit liefde, ik had iemand gevonden waar ik m'n verdere leven bij
wilde blijven, ik wilde zo m'n toekomst zien, kinderen en iets
standvastigs.  Ik verwachtte dat we de dingen samen zouden gaan
doen, en dat we er samen iets van zouden maken, zodat we er beiden
voldoening van zouden hebben ... Het samen ouder zijn van je kind,
we leiden een harmonisch leven, we geven elkaar ruimte om te stu-
deren, we kunnen veel interesse opbrengen voor elkaar. Het belang-
rijkste kenmerk is contact" (vrouw, gehuwd).

"Je wilt elkaar meer zien, je wilt altijd bij elkaar zijn. Ik ver-
wachtte gelukkig te zijn in het huwelijk. Dat we elkaar hebben, we
zijn gelukkig met elkaar, dat we zo mogen leven en kinderen heb-
ben; die dragen  in dat geluk  bij. Daar genieten we iedere  dag  van"
(vrouw, gehuwd).

"Nou het schept een band, een vastere band. Dat heb ik ook wel een
beetje van huis uit, hoor. Ofschoon ik best modern ben, dat vind
ik zelf van wel. Maar die band is het voornaamste; dat je zeker
weet dat zij niet vandaag of morgen zou zeggen, van bonjour ... En
die band wordt steeds sterker, zeker nu met de kinderen ... Ik
vind het wel belangrijk dat als ik van m'n werk thuis kom of als
er problemen zijn, dat ik hier terecht kan. Ook als er iets in de
familie gebeurt, dan heb je elkaar, dan kun je ergens op terugval-
len. Een soort basis  ..." (man, gehuwd).

"Wat het betekent? Nou, veel hoor. Ik kan altijd terugvallen op
mijn man. Ik kan goed met hem praten, gelukkig. Toen we verkering
hadden al. Bij ons is het echt potje en dekseltje, hoor. Volgens
de sterrebeelden passen we helemaal niet bij elkaar, maar daar
klopt  dan  een keer helemaal  niks van" (vrouw, gehuwd).

"Van een huwelijk verwachtte ik dat er een goede band zou zijn
tussen mij en P. en tussen ons en de kinderen. Ik vind dat je in
een huwelijk elkaar moet kunnen vertrouwen dat je open moet kunnen
zijn en eerlijk. De waarde is ook dat het voor de buitenwereld ook

duidelijk werd dat wij bij elkaar hoorden. Ik vond het een beves-
tiging dat we het eens waren geworden met elkaar en dat we het sa-
men  wilden gaan proberen" (vrouw, gehuwd).

"Ik verwachtte meer vrijheid. Ik woonde eerst bij mijn ouders en
daar voelde ik me niet vrij in de omgang met mijn vriend. Ik wilde
eigen baas zijn. Ook voor de kinderen, het stichten van een eigen

gezin ben ik getrouwd. Het dagelijkse leven met de kinderen om me
heen, dat is erg belangrijk. En het samen doen ... we doen eigen-
lijk alles samen" (vrouw, gehuwd) .

"Verwachtingen? Eh, een leuk gezinsleventje opbouwen, kinderen
krijgen ... We hebben een leuk huwelijk, we doen veel samen. Als
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ik thuis kom vind ik het leuk om miln gezin om me heen te hebben"
(man, gehuwd).

"Gewoon, waarom zou je alleen blijven. Op een gegeven moment kom
je op een leeftijd dat je gaat denken dat je ook wel een leuk
meisje wilt hebben. Ja, je zult toch met z'n tweedn moeten zijn.

En zodoende gaat dat. Je leert een leuk meisje kennen en je gaat
plannen maken. Je koopt grond en je gaat samen een huisje bouwen
en dan ga je trouwen. Het loopt eigenlijk zo'n beetje vanzelf ...
De band, de gezelligheid ... Je komt thuis en er staan er drie te

wachten. je komt nooit in een leeg huis. Het is gewoon leuk. Je
hebt altijd aanspraak. Natuurlijk heb je je vrijheid wat ingele-
verd. Je bent wat ingebonden, want je band is met je gezin. Je
vrienden en kennissen van toen, dat gaat er wat van af. Je gaat
meer met je eigen gezin leven, zeker nu de kinderen wat groter
worden.  Je  hebt meer thuis" (man, gehuwd).

"Moeilijk, daar denk je niet iedere dag bij na. Je bent met elkaar
gelukkig en je helpt elkaar met moeilijke dingen als die er zijn.
Je ondersteunt elkaar. Je bent gewoon blij dat je elkaar hebt. Dat
is het belangrijkste" (man, gehuwd).

De basisorientaties van het relatie-type B, kameraadschappelijkheid en

gezinseenheid, komen grotendeels ook tot uiting in de positie van de

groep paren van het type B op de drie geconstrueerde schalen (1). Deze

representeren enkele algemene houdingen op het gebied van relaties.
Maar de positie van het relatie-type B is op twee van de drie schalen

minder extreem dan op grond van de resultaten van de open vragen ver-
wacht zou mogen worden.   Op de schaal   "paar- of individugerichtheid",
waarin via 13 korte statements het belang van paarvorming tegenover het

belang van individuele onafhankelijkheid binnen de eigen relatie wordt

gemeten, scoren de paren van het burgerlijke relatie-type duidelijk in
de  richting van paargerichtheid. Maar niet alle statements waaruit

paargerichtheid blijkt worden zonder meer (erg) belangrijk gevonden en

omgekeerd worden niet alle statements waaruit een individu-gerichtheid

blijkt afgewezen. Hoewel men spontaan (in het open verhaal) nauwelijks

reserve heeft tegenover de vorming van een gezinseenheid, is het on-

juist deze trend te verabsoluteren. Zodra men expliciet gestimuleerd

wordt een uitspraak te doen over de mate waarin paarvorming in de eigen
relatie belangrijk is, blijkt er wel degelijk reserve te zijn. Ook op

de schaal "burgerlijke ori@ntatie", waarin een aantal typisch burger-
lijke relatie-idealen is verwoord, neemt men g&&n extreme positie in.

De groep paren van het relatie-type B scoort als geheel precies in het

midden. Dit betekent dat de burgerlijke idealen, waartoe met name de
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vorming van een gezinseenheid als centraal element behoort, slechts ten

dele  door  deze  paren  worden  onderschreven.  Op het  attitude-niveau

blijkt het empirische type minder extreem burgerlijk dan het ideaalty-

pe; de invloed van gewijzigde maatschappelijke waarden en normen is

hier bespeurbaar.

Dat gezinseenheid via de open vraagstelling zo duidelijk tot uiting

komt, terwijl het type B slechts ten dele de burgerlijke ori8ntatie,

gemeten aan de hand van een aantal items, als attitude blijkt te ken-

nen, lijkt tegenstrijdig. Dat is echter niet zo: de waarde gezinseen-

heid is als zodanig met de bewoordingen die in de concrete componenten

zijn gebruikt niet opgenomen in de geformuleerde items van de schaal

"burgerlijke ori6ntatie"; anderzijds is de term "gezinseenheid" niet

door de respondenten zelf bij de beantwoording van de open vraag ge-

bruikt, maar achteraf door ons gedefinieerd als de rode draad die er
doorheen loopt. Bovendien geeft de positie op de schaal "burgerlijke
prigntatie" vooral de algemene attitude rondom huwelijk en gezin weer
met inbegrip van ideologische elementen, terwijl de uit de open vraag-

stelling afgeleide basisoriantaties duiden op de daaronder liggende
drijfveren voor een bepaalde structurering van de twee-relatie. Ge-

tracht is bij de interpretatie van basisoriantaties ideologische ele-

menten zoveel mogelijk uit te filteren. In de schaalposities doet zich

de invloed van een zich snel verbreidende "moderne" relatie-ideologie

gelden. Overigens is dit uiteraard ook bij het partnerschap-type een

aandachtspunt geweest.

Het relatie-type B wordt niet gekenmerkt door een extreme gerichtheid

op paarvorming; er is enige reserve. Op attitude-niveau onderschrijft

men verder de extreme burgerlijke oridntatie maar gedeeltelijk. Wel

blijkt men in dit type duidelijk niet-individualistisch ingesteld. De

in de schaal "individualistische oridntatie" vervatte waarden van indi-

viduele vrijheid en onafhankelijkheid worden afgewezen. Hieronder wordt

de positie van het relatie-type B op elke van de drie schaaloriintaties

op een continuUm aangegeven. Ter vergelijking zijn ook op de posities

van het relatie-type A opgenomen.
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Paar- of individugerichtheid

Paar Individu

l

Type B Type A

Burgerlijke oriEntatie

Burgerlijk Niet-burgerlijk

. ,

Type B Type A

Individualistische oridntatie

Niet-individualistisch Individualistisch

1..                                                            1

Type B Type A

5.3. De o,vattendheid van de relatie

De omvattendheid van de twee-relatie richt zich op de mate waarin deze

voor de partners het exclusieve ori8ntatie- en identificatiepunt vormt.

Het   gaat   om de "gulzigheid"   van de relatie   voor de partners. De vraag
is welke loyaliteit zij van elkaar verwachten en welke ruimte ieder af-

zonderlijk mag behouden. Tot de omvattendheid behoren drie dimensies:

"wederzijdse (on)afhankelijkheid", "betrokkenheid,   inzet   61   duurzaam-
heid"  (oftewel het 'commitment') en "openheid en exclusiviteit".  Het

zijn centrale dimensies, waarin de basisoriantaties van de relatie op
een specifieke wijze tot uiting komen.
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A. Wederzijdse (on)afhankelijkheid

De zelfstandigheid 6f verwevenheid van de partners ten opzichte van

elkaar, waar het bij deze dimensies om gaat, is zowel op attitude- als

op (gerapporteerd) gedragsniveau vastgesteld. Wat het eerste betreft is

gevraagd of het accent in een twee-relatie dient te liggen op het prin-

cipe van "samen doen en samen delen" of op het principe van "je eigen
leven leiden". Terwijl  in het partnerschap-type het zoeken  van  een  mid-

denweg tussen beide uitersten domineert, blijkt men in het burgerlijke

relatie-type het accent duidelijk te leggen op het eerstgenoemde prin-

cipe. Binnen dit relatie-type is het een vaststaand uitgangspunt dat je
moet proberen om zoveel mogelijk samen te doen en te delen. Het bewaren

van zelfstandigheid of het onafhankelijk blijven ten opzichte van de

partner is als motief geheel afwezig. Daarentegen wordt vaak gewezen op

het gevaar dat men langs elkaar heen gaat leven, als beide partners

niet zoveel mogelijk samen doen en delen.

"Ik neig het meeste naar het samen doen. Je band is dan veel hech-
ter. Als je veel met elkaar bespreekt doe je ook gemakkelijker
veel met elkaar. Omdat je veel van elkaar weet gaat je belangstel-
ling naar elkaar uit en zul je gemakkelijker dingen samen doen.
Terwijl, als je zegt dat ieder zijn eigen mogelijkheden moet be-
nutten,  dan  ga  je uit elkaar groeien" (vrouw, gehuwd).

"Eigenlijk noch uitsluitend het een, noch uitsluitend het ander,
maar toch zeker meer samen doen dan een eigen leven leiden. Anders
zit je toch op een apart eilandje, daarvoor hoef je toch niet ge-
trouwd te zijn. Maar af en toe kan het toch geen kwaad iets zelf
te  doen. Wij hebben  toch onze eigen hobby' s" (vrouw, gehuwd).

"Je moet zoveel mogelijk samen proberen te doen. Als je dat niet
doet groei je uit elkaar en dat is niet de bedoeling van het huwe-
lijk. Als je veel met elkaar doet, dan begrijp je elkaar steeds
beter. Je mag ook wel je eigen bezigheden hebben, als dit maar
niet ten koste gaat van de band die je met je partner hebt" (man,
gehuwd) .

" Ik   denk   dat   als je getrouwd   bent,   en   je  weet   wat   daar   aan   vast
zit, dat je dan veel samen m6et doen. Als je de boel langs elkaar
heen gaat zitten organiseren dan is dat niet zo best voor je huwe-
lijk,  dan  leef je langs elkaar af" (vrouw, gehuwd).

"Samen dingen doen vind ik belangrijker. Op die manier leer je
elkaar kennen en groei je dus meer naar elkaar toe. Als ieder een
eigen leven leidt waarom blijf je dan bij elkaar? Op die manier
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leef je zo langs elkaar heen. Nee, dat vind ik ook totaal onbe-
langrijk" (vrouw, gehuwd).

"Als je getrouwd bent moet je zoveel mogelijk alles samen doen en
samen delen. Je staat er samen voor en je moet het samen doen, dat
is  voor  Illij  toch  wel het belangrijkste  in een relatie.  Dat  wil
niet zeggen dat je continue steeds bij elkaar moet zijn en alles
precies hetzelfde moet doent Als ik 's avonds een pintje wil gaan
pakken, dan heeft  zij  daar geen bezwaar tegen.  En  als  zij  ' s  naar
een    vriendin   wil    heb    ik   daar    ook geen bezwaar tegen"    (man,    ge-
huwd).

Opvallend is de vanzelfsprekende koppeling tussen gehuwd zijn en het

principe van samen doen/delen. Hoewel het niet wordt uitgesproken lijkt

men van mening dat het voor samenwonenden minder vereist is om zoveel

mogelijk samen te doen en te delen; dit zou in overeenstemming zijn met

de al eerder gesignaleerde opvatting dat samenwonenden een minder hech-

te band zouden hebben dan gehuwden en zich niet zo met elkaar verbonden

zouden voelen. Dit is echter een hypothese, uit het gespreksdeel over

de wederzijdse (on)afhankelijkheid kan het niet worden afgeleid. Overi-

gens wordt deze koppeling door het samenwonende paar in het relatie-

type B duidelijk niet gelegd. Uit de wijze waarop men de opvatting dat

men zoveel mogelijk samen moet doen en delen verwoordt, blijkt verder

de normatieve geladenheid van deze houding; het is geen kwestie van een

afweging van aantrekkelijke of onaantrekkelijke kanten van beide prin-

cipes of een constatering van feitelijkheden, maar het is een kwestie

van behoren.

De opvatting over wederzijdse (on)afhankelijkheid is consistent met

verschillende gedragswijzen en structuurelementen van dit type twee-

relatie. In de eerste plaats blijkt dit uit de financi8le verhoudingen

in de relatie. Hoewel de man over het algemeen verreweg het grootste
deel van het totale besteedbare inkomen inbrengt - bij het onderwerp
"geli jkberechtiging" komen we hierop terug  -,   bli jkt men zodanige  rege-
lingen getroffen te hebben dat beide partners samen kunnen beschikken

over het totale inkomen. Qua structuur vertonen deze regelingen veel

overeenkomst: het beschikbare inkomen komt binnen op een of meer geza-

menlijke bankrekeningen. Er vindt geen afzondering plaats van een deel

van het totale inkomen naar afzonderlijke rekeningen van elk van beide

partners; het blijft gewoon in een gezamenlijke "pot". We hebben gezien
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dat in het relatie-type A, het partnerschap-type, de tendens om een

groter of kleiner deel van het totale inkomen af te zonderen voor ieder

apart sterk aanwezig is. In het burgerlijke type is sprake van een ge-

heel gezamenlijk beschikkingsrecht; in het partnerschap-type van een

(gelijk verdeeld)  geheel  of  gedeeltelijk afzonderlijk beschikkings-

recht.

Ook in de feitelijke vrijetijdsbesteding ligt het accent zeer sterk op

het gezamenlijke, met uitzondering van hobby's, die afzonderlijk worden

beoefend. De hobbysfeer is echter van oudsher een domein waar man en

vrouw veelal ieder hun eigen weg zijn gegaan; het idee van de aanwezig-

heid  van  typische  mannenhobby's  en  vrouwenhobby's is hieraan niet

vreemd. Bovendien lenen veel hobby's zich niet voor gezamenlijke beoe-

fening.  Verder wordt de vrije tijd bijna uitsluitend samen doorge-

bracht. Dat geldt voor bezoek van vrienden en kennissen en voor uit-

stapjes, en het geldt zeer sterk voor vakanties. Niet alleen gaat men

uitsluitend samen op vakantie, maar ook andere activiteiten tijdens de

vakantieperiode worden samen ondernomen.

In de derde plaats wordt de opvatting over wederzijdse (on)afhankelijk-

heid ook geconcretiseerd in de feitelijke bezitsverhoudingen. Op de

vraag of de bezittingen gezamenlijk of afzonderlijk zijn (en eventueel

in welke verhoudingen) werd kort en krachtig geantwoord dat alle bezit-

tingen als gezamenlijk worden beschouwd. Vaak werd hierbij verwezen

naar het feit dat men in gemeenschap van goederen is getrouwd. Met deze

uitspraak wilde men niet slechts aangeven dat alle bezittingen dus wel

gezamenlijk m6eten zijn, maar dat men daarin de bevestiging ziet van

een als juist ervaren situatie.

Tenslotte overheerst het gezamenlijke optreden ook bij de feitelijke

besluitvormingspatronen. Naar aanleiding van wat bij het partnerschap-

type al is gesteld moet herhaald worden dat niet altijd het gedrag kon

worden gemeten, omdat sommige situaties zich bij enkele paren (nog)

niet   hadden voorgedaan, zodat daar slechts een concretisering  van   de

attitude is vastgesteld. Beslissingen over dagelijkse uitgaven en grote

aankopen, over uitgaven voor hobby's, over vakanties, bezoeken en uit-
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stapjes worden meestal samen genomen, evenals beslissingen die de keuze

of inrichting van de woning betreffen. De hoeveelheid tijd die aan hob-

by's besteed wordt is gedeeltelijk een kwestie van gezamenlilke be-

sluitvorming  en  gedeeltelijk aan  beide partners apart voorbehouden

(waarschijnlijk afhankelijk van de situatie, de hobby en de hoeveelheid

tijd). Ingewikkelder ligt het bij de beslissingen die met het werk sa-

menhangen. Dit vloeit voort uit het feit dat bij negen van de vijftien

paren van het relatie-type B de vrouw gddn betaald werk heeft, doch

huisvrouw is. Vier van deze paren gaan uit van de feitelijke situatie:

voor hen staat vast dat de man zal blijven werken en de vrouw niet. Zij

vinden het daarom min of meer normaal dat de man de beslissingen neemt

als het om zijn eigen werk gaat, ook als dit consequenties voor de

vrouw heeft (verhuizing bijv.). De overige vijf paren van wie de vrouw

geen betaald werk heeft, vinden dat de keuze voor een bepaald soort
werk aan ieder apart is voorbehouden; zij hebben de vraag hypothetisch
beantwoord, ervan uitgaande dat de vrouw mogelijk op enig tijdstip be-

taald werk zou wensen en zou kunnen krijgen. Het antwoord blijkt even-

wel alleen betrekking te hebben op de individuele keuze voor werk, niet

op consequenties daarvan voor de ander. De zes paren van wie man &n

vrouw betaald werk hebben (2) beslissen over de keuze van werk ieder

voor zichzelf, maar als het een beslissing betreft die consequenties

heeft voor de ander dan wordt een gezamenlijk besluit genomen. Verge-

lijken we dit besluitvormingspatroon met dat van het partnerschap-type,

dan blijkt dat de beslissingen in het burgerlijke type veel vaker geza-

menlijk worden genomen en dat deze gezamenlijke besluitvorming meer si-

tuaties of onderwerpen omvat. Veelal bestaat er in het partnerschap-ty-

pe een duidelijke afzonderlijke beslissingsruimte voor beide partners.

Zelfs als bij een bepaalde situatie of een bepaald onderwerp ook in het

partnerschap-type het accent duidelijk op de gezamenlijke besluitvor-

ming ligt, dan n6g is deze trend in het burgerlijke type sterker. Het

verschil is dus systematisch aanwezig, soms groter, soms kleiner.

B. Betrokkenheid, inzet en duurzaamheid

Het 'commitment' van de partners ten opzichte van hun relatie is aller-

eerst vastgesteld aan de hand van de hechtheid van hun onderlinge band;



155

hierbij gaat het in eerste instantie om de gewenste hechtheid, maar

daarnaast ook om de wijze waarop men dit tracht te verwezenlijken. De

wens om een twee-eenheid na te streven die in de basisoridntaties van

het relatie-type B zo nadrukkelijk op de voorgrond is getreden, komt

ook hier tot uiting. Het wordt als een absolute noodzaak en tegelijker-

tijd als vanzelfsprekend gezien dat er zich een zeer hechte band ont-

wikkelt tussen man en vrouw. Het is een voorwaarde voor een goede rela-

tie. Derhalve kunnen aan een dergelijke band geen grenzen gesteld wor-

den; het kan eigenlijk nooit ver genoeg gaan. Het is de plicht van bei-

de partners ervoor zorg te dragen dat hun onderlinge band steeds hech-

ter wordt. Ook bij dit aspect blijkt door een aantal paren een (al dan

niet impliciete) koppeling te worden gelegd tussen de ontwikkeling van

een alomvattende hechte band en het aangaan van een huwelijk. Daarv66r

ben je elkaar aan het aftasten, maar als je getrouwd bent, dan leer je

elkaar pas goed kennen. In je huwelijk groei je steeds verder naar el-

kaar toe. Het reeds gesignaleerde feit dat in het burgerlijke relatie-

type kameraadschappelijkheid de aanwezigheid van de gezinseenheid uit-

drukt, duikt ook hier op: een hechte band ontstaat door vertrouwen in

elkaar, en door de vertrouwdheid tot elkaar.

"Natuurlijk heb je die binding en die groeit naarmate je langer
bij elkaar bent. Zodra ik ergens verschijn, dan hoort daar ook F.
bij. Je weet veel van elkaar, je deelt met elkaar, alles wat je
doet daarvan leg je verantwoording af aan je partner. Bovendien
ben je nauw verbonden, omdat je samen twee kinderen hebt" (man,
gehuwd).

"Je bent zeker van elkaar; je weet dat je iemand hebt waar je op
terug kunt vallen,   als er problemen  zijn  en zo" (vrouw, gehuwd).

"Als je goed met elkaar kunt opschieten, dan komt er vanzelf een
sterke band. Automatisch. Maar op het moment dat je trouwt is er
natuurlijk   nog   niet zo'n sterke   band,   die moet groeien"   (man,
gehuwd).

"Als er geen binding is dan hoef je ook niet te trouwen. De band,
dat is echte vriendschap, dat je van elkaar houdt ... Je bent naar
el kan r toegegroeid. .le vult elkaar aan. Coed met elkaar over
ditige,1 kulitien prate,1, kievoelells kunneil delen. De kitideren. Het
liebbeti  vaii  dezellde interesses" (vrouw, gehuwd).

"Je hebt, stilzwijgend, hetzelfde doel voor ogen. Je hebt allebei
dezelfde visies, hetzelfde toekomstbeeld ... Je zult elkaar ook
seksueel aantrekkelijk vinden. Je krijgt bijvoorbeeld ook bijna op
hetzelfde moment het idee dat je aan kinderen toe bent, haast
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stilzwijgend. Dat soort dingen duidt op die band. Ook ben ik in
mijn huwelijk alles bij elkaar misschien 7 keer 's nachts niet
thuis geweest; en dan voelde ik me echt alleen. De aanwezigheid
van elkaar, ha ... Je krijgt op steeds meer terreinen een band met
elkaar" (man, gehuwd).

Vooral het laatste citaat wijst sterk op de vorming van een twee-een-

heid door de versmelting van de twee individuele identiteiten. Vaak

wordt de aanwezigheid van kinderen gezien als een uiting €n een ver-

sterking van de onderlinge band. In vergelijking met het partnerschap-

type is het meest in het oog springende verschil niet de wijze waarop

men de onderlinge band aanduidt;  ook bij het partnerschap-type ge-

schiedt dit meestal in termen van kameraadschappelijkheid. Maar terwijl

grenzen aan de onderlinge band in het burgerlijke type onbelangrijk en

ook ongewenst zijn, daar men immers streeft naar een zo groot mogelijke

gezinseenheid, is dit in het partnerschap-type vanwege de nadruk op be-

houd van individuele speelruimte voortdurend een reUel aandachtspunt.

In de antwoorden van de paren van het partnerschap-type ligt dASrop

duidelijk het accent.

De inzet voor het instandhouden van de relatie en het goedhouden van de

interpersoonlijke verhouding is het tweede algemene aspect van het

'commitment' van de partners tot hun relatie. In het burgerlijke rela-

tie-type is deze inzet een altijd geldende eis. De partners verwachten

van   elkaar een niet-aflatende aandacht   voor hun relatie. In principe

kent men geen voorbehoud en vindt men dat beiden tot het uiterste moe-

ten gaan. Hoewel regelmatig een vaag idee van een grens naar voren komt

blijkt dit meestal een theoretisch vraagstuk. Er wordt nauwelijks aan-

gegeven waar de grens van persoonlijke inzet zou liggen, er bestaat

geen conceptie van de aard van die grens. Het is een verafgelegen pro-

bleem voor deze paren, voor wie het bij elkaar horen een hoogstaande

waarde vertegenwoordigt en vanzelfsprekend is. De gekozen bewoordingen

zijn daarom vaak weinigzeggende algemeenheden. Het verschil met het

partnerschap-type is in twee opzichten genuanceerd, maar duidelijk: ten

eerste blijkt weliswaar bij beide typen het idee van een grens aan de

inzet voor de relatie aanwezig te zijn, maar het bestaat bij het part-

nerschap-type veel sterker;  ten tweede is bij beide typen weliswaar

niet duidelijk wSSr men concreet de grens zou leggen, omdat het voor de
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meeste paren om een niet alledaags probleem gaat, maar bij het partner-

schap-type kan minstens &6n duidelijke conceptie worden aangetroffen:

de "ondermijning van de eigen persoonlijkheid of identiteit".

"Om je relatie in stand te houden? Daar moet je je flink voor
inzetten. Ik denk dat dit een punt van onze tijd is: dat de mensen
zich helemaal niet meer inzetten voor hun relatie en dat daardoor
een relatie snel stuk kan gaan. Bij ons: ik denk dat wij ons in
wezen heel weinig hoeven in te zetten om de relatie goed te hou-
den. Wij hebben in wezen heel erg weinig inzet nodig. Maar in het
algemeen vind ik dat mensen inzet moeten tonen, zich aan moeten
passen,  om hun relatie in stand te houden" (man, gehuwd) .

"Je moet tot het uiterste gaan. Je moet er iets voor doen, en voor

laten ... Als je zegt, ik geef het op, dan heb je misschien toch
mogelijkheden laten liggen om er iets aan te doen, om weer tot
elkaar te komen. Je moet ruimte openhouden om vergissingen van de
ander goed te maken. Ik zou er later spijt van krijgen als ik
bepaalde mogelijkheden had laten liggen, als ik te snel had opge-
geven. Kost wat kost ... je weet dat je een goede band hebt. Je
weet ook hoe belangrijk het is; dan moet je er ook veel moeite
voor  doen  om die terug te krijgen" (vrouw, gehuwd).

"Je moet je zoveel mogelijk inzetten voor je huwelijk, anders
heeft het ook geen zin om getrouwd te zijn. Voor mij zijn er wat
dit betreft ook geen grenzen. Je moet zover gaan tot het opgelost
is" (vrouw, gehuwd).

"Er zijn natuurlijk grenzen, maar ik geloof dat we van elkaar toch
nogal wat inzet verwachten. Het lijkt allemaal heel romantisch als
je gaat trouwen, maar dan komt het pas, er kunnen dingen gebeuren
in een huwelijk en je zult er hard aan moeten werken, je kunt niet
meer  alleen met jezelf bezig zijn" (vrouw, gehuwd).

"Je moet tot het uiterste gaan. Ik zou tot het uiterste gaan om
mijn huwelijk goed te houden. Of er grenzen ziln? Wel, ja, maar
die liggen toch een heel eind weg. Je moet steeds je best doen"
(man, gehuwd).

"Wanneer   je een relatie aangaat,   moet   je   je er zoveel mogeli jk
voor inzetten, anders verraad je de zaak. Als je trouwt moet je er
dan ook helemaal achter staan   en je ervoor inzetten.   Ik  denk  wel
dat er een grens is tot waar je je behoeft in te zetten. Je hoeft

niet   te  ver  te  gaan" (man, gehuwd).

De mate waarin men een duurzame relatie nastrevenswaardig vindt en de

visie op aantrekkelijke en onaantrekkelijke kanten van een duurzame
relatie vormen eveneens aanwijzingen voor het 'commitment' tot de rela-

tie. Deze aspecten hangen direct samen met de inzet voor de relatie.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat men in het burgerlijke relatie-
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type het nastreven van een duurzame relatie uiterst belangrijk vindt,

als een norm op zichzelf, en aan een blijvende relatie in hoofdzaak

positieve kanten ziet. Twee motieven springen er duidelijk uit: de

regelmaat in het leven of de zekerheid die een duurzame relatie biedt;

gn het steeds beter bij elkaar passen. Het laatste wordt zeer vaak ge-

noemd. Steeds soepeler op elkaar ingespeeld raken, harmonieus samenle-

ven, elkaar steeds beter leren kennen en aanvullen zijn enkele typische

uitdrukkingen in dit verband.

"Ik vind het wel belangrijk om duurzaamheid na te streven. Een
huwelijk is echt een contract voor het leven. Trouw aan elkaar,
dat geldt zeker, je bent met elkaar ge-trouwd, dan moet je dat ook
zi jn" (man, gehuwd).

"Hoe langer een relatie duurt, des te prettiger wordt die. Bij ons
tenminste wel. Het gaat nou allemaal veel soepeler. In het begin
moet  je aan elkaar wennen, alles  gaat dan stroever" (man, gehuwd) .

"Ja, anders begin je er natuurlijk niet aan. Voor mij is dat een
doel op  zich,  om een duurzame relatie te hebben" (vrouw, gehuwd).

"Ja, zonder meer. Als ik bij voorbaat al gedacht zou hebben, van
daar kan ik over een paar jaar weleens genoeg van hebben dan was

ik nooit getrouwd. Als je trouwt doe je dat in principe voor het
leven" (vrouw, gehuwd).

"Wij kennen elkaar nou al zo lang en toch zijn er nog steeds
dingen die je van elkaar ontdekt. Je raakt op een gegeven moment
zo aan elkaar gehecht dat je niet meer zonder elkaar kunt. Daarom
heb ik ook het idee van samen oud worden, want je kunt je het
leven niet meer voorstellen zonder je partner. Voor een mens is
het belangrijk om iemand in z'n leven te hebben waar hij of zij
aan gehecht is ... Tegen je partner kun je alles kwijt wat je maar
op  je  hart  hebt... je hoeft niets te verbergen" (vrouw, gehuwd) .

"Een huwelijk, dat ga je aan voor langere tijd. Een huwelijk is
iets voor je hele leven. Dat hoort zo... Hoe langer je elkaar kent
hoe meer je van elkaar weet, hoe beter je elkaar begrijpt. Je ac-
cepteert elkaar steeds beter" (vrouw, gehuwd).

De visie op de twee-relatie als een verband dat wordt aangegaan voor

het leven is uiteraard van invloed op de aanvaarding van echtscheiding.

Dit gaat niet zover dat men echtscheiding zonder meer zou afwijzen. Wel

beschouwt men het als een laatste redmiddel, dat pas geoorloofd is na-

dat alles is geprobeerd om het huwelijk in stand te houden. Pas als een

huwelijk onhoudbaar is geworden, kan echtscheiding overwogen worden.

Een ondertoon van morele afkeuring is vaak aanwezig: onderkend wordt
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dat een echtscheiding noodzakelijk of onvermijdelijk kan zijn geworden,

dat het een uitweg uit een onhoudbare situatie kan zijn, maar het
blijft toch een kwestie van persoonlijk falen. Als echtscheiding nood-

zakelijk geworden is, dan duidt dat op een persoonlijk onvermogen van
gehuwden om van hun huwelijk iets te maken. Juist daarom is het een

stap die moreel gerechtvaardigd moet worden. De herhaalde opmerkingen

dat men tegenwoordig veel te snel en te gemakkelijk gaat scheiden en

dat men tegenwoordig niet meer voor zijn huwelijk wil vechten, moeten

in dit perspectief worden geplaatst. De aanwezigheid van kinderen maakt

het extra moeilijk om echtscheiding te accepteren. Men neigt in tegen-

stelling tot het partnerschap-type sterk naar de opvatting dat de aan-

wezigheid van kinderen zeker een reden zou kunnen zijn om bij elkaar te

blijven. In elk geval vraagt dit van de partners een bijzondere inspan-

ning om het huwelijk te redden. Men gaat ervan uit dat het belang van

het kind eerder gebaat is bij instandhouding van het huwelijk. Dat

sluit een echtscheiding uiteindelijk niet uit, maar het eist van ouders

wdl nadrukkelijk de morele afweging of hun onderlinge problemen ernstig

genoeg zijn om hun kinderen in de onwenselijke 66n-ouder situatie te

brengen. De ideologisch getinte uitspraak "het belang van het kind moet

voorop staan" overheerst.

"Moet   kunnen.   Als   het   nou   echt   fout   zou  gaan,   wat in ieder  huwe-
lijk kan gebeuren, hoe oud of jong je ook bent, dan ben ik het er
wel mee eens dat je, als je het er beiden mee eens bent, dat je
uit elkaar moet kunnen. Maar ik zeg niet dat ik een voorstander
ben en gelijk echtscheiding zou willen. Ik zou proberen wegen te
vinden om het eventueel uit te stellen, of er van af te zien.
Kinderen moeten zeer zeker invloed hebben op de beslissing, dat
heb ik al eerder laten merken. Met kinderen moet het niet zo mak-
kelijk kunnen, en zul je het ook niet zo gauw doen" (man, gehuwd).

"Ik vind kinderen een reden om het bijvoorbeeld uit te stellen,
die echtscheiding. Vaak zijn kinderen de dupe en komen niet goed
terecht bij zo'n echtscheiding. Als de kinderen ouder, zelfstan-
diger  zijn,  is het minder gevaarlijk  voor de kinderen" (vrouw,
gehuwd).

"Als het helemaal niet meer gaat tussen twee mensen, dan vind ik
het een hele goede oplossing, maar ik vind wel dat de mensen t&
gemakkelijk dat besluit nemen. Ze weten dat er toch wel voor hen
gezorgd wordt" (vrouw, gehuwd).

"Veel mensen blijven bij elkaar omdat er kinderen zijnl Ten
opzichte van de kinderen vind ik dat heel sociaal, tenminste als
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ze er niets van merken. Dat zal meestal w&1 het geval zijn, en dan

vind ik dat je meer moeite moet doen om bij elkaar te blijven. Je
bent het aan de kinderen verplicht om je relatie goed te houden"
(man, gehuwd).

"Ik vind het wel positief dat mensen kunnen scheiden, maar het
gaat veel te gemakkelijk.  Er wordt veel te vlug een uitspraak
gedaan door de rechter. Er kan veel meer uitgepraat worden. Het is
nou zo van er zit iets scheef en dan hup even regelen en het is
gebeurd ... Als er kinderen zijn moet je alles proberen om het
huwelijk in stand te houden, nog meer dan als je geen kinderen
hebt" (man, gehuwd).

"... De mensen proberen niet genoeg de boel weer te lijmen. Ja,
als de man nou vier keer per week zat thuiskomt en hij begint zijn
vrouw te slaan, dan zeg ik, alsjeblieft, ga er van af, maar gewoon
als mensen onenigheid hebben of het gaat even niet zo goed, dan
moeten ze niet zo snel scheiden. Je bent niet voor niets getrouwd.
Je bent getrouwd om een duurzame relatie te hebben. Voor kinderen
lijkt het me verschrikkelijk als hun ouders gaan scheiden ... Als
je eenmaal kinderen hebt, dan moest het niet zo makkelijk mogen
kunnen" (vrouw, gehuwd).

Samenvattend is in het burgerlijke type het 'commitment' van de part-

ners ten opzichte van hun relatie in principe alomvattend en daarom

onbegrensd. Het streven naar een twee-eenheid is vanzelfsprekend en

komt tot uitdrukking in een hechte band tussen de partners en een on-

voorwaardelijke inzet voor instandhouding van de relatie. De relatie

vertegenwoordigt een bijzonder belangrijke waarde in het leven van de

partners; men is geneigd die waarde te verabsoluteren. De relatie vormt

een centraal identificatie-punt, een onmisbaar element van zingeving in

het leven. Derhalve is bedindiging ervan een hachelijke zaak: een pei-

ler van het bestaan wordt dan onderuit gehaald. Het is echter niet zo-

zeer dit ongewenste psychologische effect, maar het normatieve moment

dat de stellingname kleurt: echtscheiding vormt een inbreuk op de ge-

zinseenheid en is all&6n te rechtvaardigen, als het volstrekt onmoge-

lijk is gebleken die gezinseenheid, waarin kameraadschappelijkheid een

bijzondere rol speelt, te handhaven.

Betekent dit alles   dat   het ' commitment'   van de paren   van het burger-
lijke type groter is dan dat van de paren van het partnerschap-type?

Een duidelijk verschil kan geconstateerd worden in de begrenzing van de
instandhouding van de relatie. Dit vloeit direct voort uit het feit dat

de relatie voor de paren van het partnerschap-type een minder exclusie-
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ve positie in het leven inneemt dan bij het burgerlijke relatie-type.

De "natuurlijke" concurrentieverhouding tussen de leidende motieven van

kameraadschappelijkheid  en  individualiteit  credert  bij het partner-

schap-type gemakkelijk rivaliserende loyaliteiten tussen de relatie en

andere levensgebieden van het individu: studie, werk, andere persoon-

lijke relaties. Binnen het partnerschap-type vormt de relatie geen doel

in het leven, hoewel het zeker een belangrijk levensgebied is en een

aantal centrale menselijke behoeften vervult. Dit impliceert een be-

paald verwachtingspatroon voor de omvattendheid van de onderlinge band

en de inzet voor de instandhouding van de relatie dat duidelijk afwijkt

van het burgerlijke type. Daarom claimt men individuele ruimte en wordt

de inzet begrensd om te voorkomen dat de persoonlijke identiteit zou

worden ondermijnd. Daarom wijst men een duurzame relatie als doel op

zichzelf af. In deze opzichten is het 'commitment' tot de relatie in

het partnerschap-type inderdaad geringer.

C. Openheid en exclusiviteit van de relatie

Deze dimensie verwijst naar de omvang en intensiteit van de persoonlij-

ke relaties die de partners ieder afzonderlijk onderhouden buiten de

twee-relatie. Het gaat allereerst om de openheid of beslotenheid van

het gewenste en feitelijke contactenpatroon. Dit betreft enerzijds de

verhouding tussen het aantal gemeenschappelijke en afzonderlijke vrien-

den en kennissen; anderzijds het belang dat wordt gehecht aan gemeen-

schappelijke en afzonderlijke vrienden en kennissen.

Het relatie-type B blijkt een sterk besloten karakter te bezitten: men

heeft bijna uitsluitend gemeenschappelijke vrienden en kennissen; ge-

meenschappelijke vrienden en kennissen vindt men ook veel belangrilker

dan afzonderlijke.

"Ik vind het belangrijkste dat je de vrienden samen hebt. Het is
toch veel leuker om er met zijn tweean naar toe te gaan dan al-
leen" (vrouw, gehuwd).

"Gezamenlijke vrienden vind ik veel belangrijker dan aparte, want
je bent tenslotte getrouwd, en dat betekent gewoon dat je zoveel
mogelijk samen   doet. Dat geldt   66k voor vriendschappen"   (man,   ge-
huwd).
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"Die we samen hebben   zijn het prettigst.   Het is belangrijk   om
samen met je partner die mensen te kunnen 'delen'" (man, gehuwd).

"De mensen die echt belangrijk zijn, die kent mijn vrouw uiteraard
ook. Die komen  hier en worden  dan ook bevriend  met  haar"  (man,  ge-
huwd).

"Nou, echte vrienden hebben we niet; maar als we ze hadden, dan
zouden degenen die we samen zouden hebben, zeker het belangrijkst
zijn.  Tenslotte  doen we alles samen" (man, samenwonend).

Blijkbaar is dit &60 van de meest vanzelfsprekende onderwerpen in het
relatie-type B. Zonder aarzeling en meestal zelfs zonder nadere toe-

lichting wordt gesteld dat gezamenlijke vrienden en kennissen het be-

langrijkst zijn. Veelal kon men zich moeilijk voorstellen wat het be-

lang van afzonderlijke vrienden of kennissen zou kunnen zijn, omdat men

uitsluitend gemeenschappelijke heeft en dat ook niet anders zou willen.

Dit laatste wordt bevestigd door de betekenis die men aan afzonderlijke
vrienden en kennissen toekent.  Over het algemeen hecht men weinig  bete-

kenis aan afzonderlijke vrienden; men kan zich nauwelijks indenken wel-

ke invloed afzonderlijke vrienden zouden kunnen hebben voor elk van
beiden apart 6f voor hun relatie. Er is zelfs een lichte neiging afzon-

derlijke vrienden als schadelijk te beschouwen voor de relatie. Men is

bang dat de vriendschap een t& persoonlijk karakter zal krijgen, waar-

door de partners uit elkaar zouden gaan drijven.

"Ja,   dat   zou   wel eens bedreigend kunnen   zijn.   Als   ik met vrienden
om zou gaan buiten mijn vrouw om, ik geloof niet dat dat gezond
zou zijn. Zeker als het een vriendin zou zijnl" (man, gehuwd).

"Tja, een vriend of vriendin ... een vriend alleen zou ik niet
willen. In het begin van ons huwelijk had ik een vriend, of
eigenlijk een hele goeie kennis. Tot iemand daar een keer een
opmerking op maakte: of dat niet gevaarlijk was. Toen ben ik aan
het denken gegaan of dat misschien zo zou kunnen zijn. Zou het
iets meer kunnen zijn of worden? En toen is dat contact gaan
verwateren, daar heb ik toen een punt achter gezet. Ik was bang
geworden" (vrouw, gehuwd).

"Nee, een bedreiging zou ik het niet vinden. Maar noodzakelijk
vind ik het nou ook weer niet om alleen een vriend te hebben, dat
niet. Misschien wel een gevaar, dat je als er thuis problemen
zijn, eerder naar je vriend loopt dan naar je vrouw. Dat is mak-
kelijker hj. Hoef je het niet met haar uit te praten. Denk ik"
(man, gehuwd).
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"Ook als ik aparte vrienden zou hebben, dan zou ik ze niet als een

aanvulling zien. Hooguit kun je 'ns iets kwijt, dat je niet zo ge-
makkelijk tegen je vrouw kwijt kan. Maar teveel aparte vrienden
leidt uiteindelijk alleen maar tot problemen. Waar ligt de grens?

Het gevaar bestaat het dat meer wordt dan een gewone vriendschap,
en   je  snapt  wel,  h&,   dat  kan  nu  net  niet l" (man, gehuwd) .

"Helemaal los van hem? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Als ik
zo iemand zou ontmoeten en ik zou er bijvoorbeeld koffie gaan
drinken of zo, dan zou ik tegen m'n man zeggen: 'ik ben bij die of
die geweest',  en dan vraagt hij:  'wie is dat?'; en dan zou ik
zeggen: 'ga een keer mee dan leer je haar ook kennen', en dat doet
hij dan. Maar als ik het me dan toch voor moet stellen, dan nog
geloof ik niet dat het een waardevolle aanvulling zou zijn. Het
zou gewoon  voor de gezelligheid  zijn,  meer niet" (vrouw, gehuwd).

"Contacten die ik alleen heb als waardevolle aanvulling? Nee ...
dat is wel erg ver gezocht. Ik kan me ook niet voorstellen, dat
het de relatie zou schaden,  nee,   dat  ook  weer  niet ..." (vrouw,
gehuwd).

EEn van de gevaren waarnaar wel verwezen wordt is seksueel contact met

een afzonderlijke vriend of vriendin. Impliciet refereert men dan aan

de eigen norm voor seksueel contact met iemand anders dan de vaste

partner (de seksuele exclusiviteit). In het burgerlijke relatie-type

staat men hier geheel afwijzend tegenover. Men acht dit nimmer geoor-

loofd,  hoewel  sommigen  zich  in  zeer  uitzonderlijke  gevallen  kunnen

voorstellen dat het gebeurt. Maar het blijft altijd afkeurenswaardig.

Zeer vaak wordt aangegeven dat dit een reden tot echtscheiding zou

zijn, met name als het meermaals zou optreden. Interessant is dat nogal

wat mannen ertoe neigen om een eenmalig seksueel contact met een ander

dan hun partner (een 'slippertje') niet onherroepelijk af te wijzen.

Zij laten doorschemeren dat ze er voor zichzelf ook wel eens aan den-

ken. Het is niet geheel duidelijk of ze ervan weerhouden worden vanwege

hun eigen morele notie 6f vanwege de consequenties, als hun vrouw er-

achter zou komen. Het algemene beeld is niettemin een duidelijke morele

afwijzing. Voor enkele respondenten was het zelfs een onbespreekbaar

onderwerp.

"Ik vind het zeker niet goed om er relaties met derden buiten het
huwelijk op na te houden. Ook niet onder bepaalde voorwaarden of
in bepaalde omstandigheden. Het is nooit goed te praten. Ik vind
het ronduit belachelijk, dan kun je net zo goed niet trouwen, dat
heeft  dan  ook geen zin" (vrouw, gehuwd).
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"Niet    toegestaan, nee. Onder geen enkele voorwaarde"    (man,    ge-
huwd).

"In het geheel niet toegestaan. Als je een echt goede relatie hebt
en veel van elkaar houdt, dan heb je er geen behoefte aan om met
iemand anders te beginnen" (vrouw, gehuwd).

"Ik zou het niet pikken! Vindt de ene partij seks zo belangrijk en
kan hij thuis niet genoeg krijgen, dan moet je maar uit elkaar
gaan" (vrouw, gehuwd).

"Zulke vrienden heb ik natuurlijk helemaal niet: dat gaat echt te
ver. Dat mag gewoon niet gebeuren, een slippertje. Misschien zou
ik het door de vingers zien, maar dan moet er wel een verdomd
goeie reden zijn. Ik zou me wel voor m'n harsens timmeren, laterl
Elke reden is eigenlijk een excuus. Ik zou me heel schuldig voe-
len" (man, gehuwd).

"Onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Ik vlieg er meteen uit,
en zij net zo goed" (man, gehuwd).

"Dat vind ik niet goed, onder geen voorwaarde of omstandigheid. Ik
kan het me ook niet voorstellen. Het is het 86n of het ander. An-
ders hoef je niet samen te gaan wonen, dan kun je net zo goed
vrijgezel blijven" (vrouw, samenwonend).

Het profiel van de omvattendheid van de relatie is in het burgerlijke
relatie-type uitermate duidelijk. Er is sprake van een sterke verstren-

geling. Men behoort zoveel mogelijk samen  te  doen  en te delen, hetgeen

voor veel aspecten van de relatie ook feitelijk zo blijkt te zijn. Het

'commitment' tot de relatie is absoluut en in principe onbegrensd. Dit

type relatie vertoont een grote beslotenheid, dat wil zeggen: er is een

sterke tendens om de twee-relatie af te schermen als een unieke gemeen-

schap, onvergelijkbaar met iedere andere relatie. De basisoridntatie

van de vorming van een gezinseenheid openbaart zich telkens direct en

opvallend. Het burgerlijke relatie-type is een voor de persoonlijkheid

van beide partners uitermate "gulzig" type. Het verlangt een sterke
toewijding van de partners; de aanspraken van de partners op elkaar

zijn  veelomvattend.  Hieraan  voldoen is hun  beider  plicht en opgave.

Hoewel men uitspreekt dat de loyaliteit voor de relatie niet oneindig
is, vormt dit een notie die men nauwelijks van toepassing acht op hun

eigen situatie, niet nu, maar evenmin in de toekomst. Het verschil met

het partnerschap-type lijkt op het eerste gezicht beperkt, maar is bij

nadere beschouwing aanzienlijk. Ook het  partnerschap-type houdt een

aanzienlijke "gulzigheid"   in voor beide partners,   met   name in emotio-
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neel opzicht. Ook in dit type is er sprake van een bijzondere band met

een unieke intensiteit. Maar tegelijkertijd zijn er telkens opnieuw

individuele claims, toont men reserve tegenover de reikwijdte van de

band, bewaakt men voortdurend een grens van de inzet voor de relatie en

wordt een open relatie nagestreefd. Dit zijn inperkingen van de omvat-

tendheid die in het burgerlijke relatie-type niet bestaan. Dergelijke

inperkingen worden zelfs ongewenst of onjuist geacht. Terwijl men in
het partnerschap-type voortdurend bezig is de - op zichzelf tamelijk

vergaande - onderlinge verstrengeling binnen de perken te houden, richt

men zich in het burgerlijke type juist op maximalisatie van deze ver-

strengeling.

5.4. Gelijkberechtiging, macht en rolverdeling

Bij de behandeling van dit onderwerp voor het partnerschap-type (para-

graaf 4.5.) is gewezen op de valkuilen die zich voordoen, wanneer men

inzicht wil krijgen in de structuur van de man-vrouw verhouding en de

verdeling van macht in de twee-relatie. De vraagstelling dient erop
gericht te zijn sociaal wenselijke beantwoording te vermijden, tenzij

men juist beoogt ontvankelijkheid voor een heersende ideologie te me-

ten. De vraagstelling moet bovendien meerledig zijn, zowel algemene als

specifieke elementen bevattend, om algemene attitudes te kunnen con-

fronteren met een besef van feitelijke belemmeringen voor gelijkberech-

tiging. Perceptie en definiaring van (on)gelijkheidsaspecten zijn van

groot belang voor een juiste inschatting van opvattingen en gedrags-

wijzen op het gebied van gelijkberechtiging en rolverdeling. Daarom

wordt nogal wat aandacht besteed aan de context van houdingen en waar-

den die samenhangen met de structurering van macht in de twee-relatie.

De eerste groep kenmerken heeft zelfs uitsluitend betrekking op deze

context, namelijk de visie  op  de  man-vrouw verhouding in  de

maatschappij als geheel.
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A. Gelijkberechtiging van man en vrouw in de maatschappij als geheel

De gevoeligheid voor feitelijke ongelijkheden is allereerst bepaald aan

de hand van de visie op de aan- of afwezigheid van maatschappelijke on-

gelijkheid tussen man en vrouw. Tevens wordt hierdoor duidelijk welke

inhoud men geeft aan maatschappelijke (on)gelijkheid. De variabele is

vooral van belang als indicatie voor de mate waarin gelijkberechtiging

in de relatie geproblematiseerd wordt. In het relatie-type B, het bur-

gerlijke type, is men meestal van mening dat er geen ongelijkheid
(meer) heerst tussen man en vrouw. De vrouw wordt geacht voldoende mo-

gelijkheden te hebben om voor haar eigen rechten op te komen, in de

maatschappij en in haar relatie. Een kleine minderheid denkt er anders

over: door deze groep wordt nog wel maatschappelijke ongelijkheid ge-

signaleerd, hetzij vanwege de interne verhoudingen binnen relaties,
hetzij vanwege geringere kansen van vrouwen in het maatschappelijk

bestel (of vanwege beide). Degenen die van mening zijn dat er geen

maatschappelijke ongelijkheid (meer) is, geven er blijk van dat zij de

nadruk die tegenwoordig op gelijkheid van man en vrouw wordt gelegd,

eigenlijk overtrokken vinden. Het is niet nodig dat er zo'n ophef over

gemaakt wordt. Soms acht men het ook onzinnig om gelijkheid op alle mo-

gelijke gebieden door te voeren. Ook wordt nogal eens de opvatting aan-

getroffen dat het aan de vrouw zelf ligt als zij ongelijk en afhanke-

lijk ten opzichte van haar partner is of in de maatschappij geen gelij-

ke positie ten opzichte van mannen heeft; de kansen zijn er wel, maar

de vrouw laat ze zelf liggen. De volgende citaten geven een beeld van

de aangetroffen visies.

"Voor mij hoeft dat allemaal niet zo, die emancipatie. Wij doen
het zelf wel. Mijn vrouw heeft gelijke rechten als ik. Maar als je
dan neemt dat een vrouw net zoveel moet verdienen als een man en
al die flauwekul   meer,   dat   vind   ik nou grote onzin.   Dat   zie   ik
echt niet zitten" (man, gehuwd).

"De vrouw is niet afhankelijk van de man. Zij heeft dezelfde rech-
ten en plichten, maar daar moet ze dan wel voor opkomen. En dan
moet ze wel consequent zijn. Ik ken bijvoorbeeld een vrouw op het
werk, die is ook chauffeur, maar schakelt altijd mannen in als het
werk wat zwaarder wordt. Dat vind ik slap" (man, gehuwd).

"Met die  ongelijkheid valt het  wel mee.  Emancipatie raakt me
eigenlijk niet zo. Ik kom voor mijn rechten op als ik dat wil. Dat
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zal voor elke vrouw verschillend zijn. De ene wil m&6r zelfstandig
zijn dan de andere. Maar ik voel me echt niet afhankelijk van mijn
man" (vrouw, gehuwd).

"De   vrouw   is   in het algemeen onafhankelijk en gelijk   aan   de   man.
Kijk maar in de kranten, bij advertenties moeten ze toch m/v er-

achter zetten. En een vrouw kan net zo goed geld verdienen. Tegen-
woordig  heb  je  toch ook huismannen" (vrouw, gehuwd).

"In de huidige tijd is de vrouw toch wel helemaal gelijk aan de
man, en dus ook onafhankelijk. Ja, vroeger is dat wel eens anders
geweest. Toen zag je echt dat gezag over de vrouw. Nee, dat is
toch  wel  goed,  dat dat voorbij  is" (man, samenwonend).

"De vrouw is niet gelijk of onafhankelijk in deze tijd! Maar ik
hoef helemaal niet zo nodig gelijk en onafhankelijk te zijn, al
dat ge2mancipeerde gedoe" (vrouw, gehuwd).

"Dat   hangt   van de vrouw   af.   Als   ze zich onder laat sneeuwen   en
zich aanpast aan de wil van haar partner dan komt ze op een gege-
ven moment inderdaad tekort.   Maar   in het algemeen geloof   ik   niet
dat  vrouwen een ongeli jke positie hebben" (man, gehuwd).

"Ik hoef niks van die emancipatietoestanden. Wij staan wel gelijk,
maar dat hele extreme, dat de vrouw helemaal gelijk is aan de man,
dat  hoef t  voor  mi j  niet" (man, gehuwd).

"Ik vind het heel erg dat niet m&&r vrouwen m&dr kansen krijgen,
daar ben ik gewoon heel erg voor, want er lopen genoeg vrouwen
rond die veel capaciteiten hebben en dan mag het geen verschil
uitmaken  of  het een vrouw  of  een  man  is" (man, gehuwd).

"In het algemeen is er nog best veel ongelijkheid, denk ik. In die
traditionele gezinnen ... Maar dat is ook wel een beetje de schuld

van die vrouwen zelf. Die beginnen al te zeggen dat de man de baas
is. Die stellen zichzelf lager dan hun man. Als er iets mis is,
zeggen ze al bij voorbaat dat je naar hun man moet gaan" (man, ge-
huwd).

In het algemeen is het besef van de aanwezigheid van maatschappelijke

ongelijkheid tussen man en vrouw gering. Een grote meerderheid ontkent
dat er (nog) ongelijkheid is. De wijze waarop zij hun oordeel toelich-

ten laat zien dat zij een beperkt idee hebben van mogelijke verschij-

111.111,,svoritieti  v.m  ongelijklieid  en  .itliatikel. l Jklield.  Maar  ook degeneit die

van mening zijn dat er nog steeds ongelljkheid heerst hebben, op enkele

uitzonderingen na, slechts een diffuus en oppervlakkig beeld hiervan.

Al met al raakt de problematiek van gelijkberechtiging van man en vrouw

de meeste paren uit het burgerlijke type niet erg. Het houdt hen nauwe-

lijks bezig; het is een onderwerp waarvan, zoals van vele andere, ken-



168

nis wordt genomen via krant, radio en televisie, maar dat geen onder-

deel van hun dagelijkse leefwereld vormt.

Dit beeld wordt bevestigd door het oordeel over de emancipatiegedachte

en -beweging. Over het algemeen wordt het principe van emancipatie wel

als positief ervaren, maar deze houding wordt nauwelijks toegelicht en

blijft vaak impliciet, omdat men uitgebreide aandacht besteedt aan het

oordeel over de emancipatiebeweging. Dit is meestal negatief: de helft

onderscheidt geen enkele positieve kant, de andere helft is wat gema-

tigder, maar oppert een flink aantal bedenkingen. Men ervaart de acties

van emancipatiegroeperingen als overdreven, drammerig, erop gericht de

man overal buiten te sluiten; men heeft bezwaar tegen hun extreme ac-

ties en tegen de extreme veranderingen die zij voor zouden staan ("ze
zetten alles  op  z'n  kop"). Het oordeel van vrouwen en mannen vertoont

weinig verschil, hetgeen ook bij het vorige kenmerk, de perceptie van

maatschappelijke (on)gelijkheid het geval is.

"
Ik houd me er niet zo mee bezig, maar wat ik ervan begrepen heb,

is dat die vrouwen een groep vormen en tegenover de man hun rech-

ten willen halen. Maar ik denk dat je ge&mancipeerd bent door er
voor te zorgen dat je altijd in je eigen kringetje jezelf gelijk
voelt aan andere mensen en dat zo'n beweging niet nodig is. Ik
denk altild dat het een beetje gefrustreerde vrouwen zijn die daar
aan mee doen, ik vind het nogal flauwekul om daar moeilijk over te
doen" (vrouw, gehuwd).

"Ze   gaan   soms   wel   te   ver.    Er   zi jn gewoon dingen   die   de man beter
kan. Die beweging bereikt niet  zoveel, hoewel ze een bildrage
levert aan de gelijkheid. Voor de man heeft het niet zoveel nut"
(vrouw, samenwonend).

"Ergens   vind   ik die emancipat ie geen goede    zaak.    Er zijn zoveel
werklozen,  waarom moeten  die vrouwen nu  per se allemaal gaan
werken, terwijl er zat mannen met een uitkering zitten. Daar zie
ik het nut niet van in. Dat geldt zgker voor gehuwde of samenwo-
nende vrouwen I" ( vrouw, gehuwd) .

"Vrouwen mogen best voor hun belangen opkomen, maar ik vind dat
het allemaal erg overdreven wordt. Het komt allemaal heel negatief
over en ze doen net of de wereld er beter uit zou zien met alle-
maal werkende vrouwen en allemaal huishoudende mannen. ."    (man,
gehuwd).

"Daar wil ik eigenlijk niks over vertellen. Dat emancipatiegedoe,
daar word ik nou doodziek van. Ik voel me prettig, ik heb m'n
vrilheden en dat is genoeg. Iedere vrouw moet het maar op d'r
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eigen manier doen.  Ik zal me echt niet gaan inzetten voor een
andere vrouw, om die ge8mancipeerd te maken of zo. Ja, nou, ook
niet ieder voor zichzelf en god voor ons allen, maar toch ... ik
vind het een eng woord en een enge zaak. Ik moet er niets van
hebben" (vrouw, gehuwd) .

"De emancipatiebeweging zie ik helemaal niet zitten, hoor! Want
dat is een club die denkt het te moeten regelen voor andere vrou-
wen, en dat zie ik niet zitten. Zulke dingen moeten van de vrouwen
zelf uitkomen. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n tiental dames
zo'n club oprichten en proberen zo'n hele kudde achter zich te
krijgen en dan vooral zeggen dat ze ge8mancipeerd zijn, nou nee"
(man, gehuwd).

"Wat wil de emancipatiebeweging nog meer dan wat ze nu al bereikt
hebben? Ze hebben gelijkheid tussen man en vrouw al bereikt. Er
zijn nog enkele groepen bezig die de rol van de vrouw willen ver-
anderen. Dat is onnodig. De vrouw hoort in het huis. Ik bedoel, ze
mag ook wel buitenshuis werken, maar ze moet ook thuis, bij de
kinderen  zijn" (man, gehuwd).

"Wel een goede zaak, maar ze slaan af en toe een beetje door.
Vroeger had je hiirarchische verhoudingen, dit is nu een stuk min-
der, dat hebben ze bereikt en dat is een goede zaak. Maar wat nu
speelt: die mensen van de emancipatiebeweging willen in wezen niet
meer iets voor de gewone mensen, maar iets voor zichzelf: kijk mij
hier  nou  eens. Die willen in wezen boven  de  man gaan staan,  dat
heeft niets meer met emancipatie te maken. Ik denk dat het zover
doorslaat op dit ogenblik" (man, gehuwd).

Het scala negatieve kwalificaties voor de emancipatiebeweging is groot

en neemt soms extreme, bijna agressieve vormen aan. Opvallend is ook nu

de mening dat iedere vrouw het uiteindelijk toch zelf moet doen, waar-

mee sterke twijfel wordt uitgesproken over het nut van gezamenlijke ac-

tie door vrouwen. Het is overigens mogelijk dat men een afkeer heeft

tegen elke extreme vorm van actie of protest, maar dat  is  in het onder-

zoek  uiteraard  niet  aan  de orde geweest.  Al  met  al  is  er een groot  ver-
schil tussen het partnerschap-type en het burgerlijke type in het besef

van de problematiek van gelijkberechtiging. Bij het partnerschap-type

heerst een sterk besef van de aanwezigheid van maatschappelijke onge-

lijkheid tussen man en vrouw en bestaat er een uitgebreide conceptie

van mogelijke verschijningsvormen van deze ongelijkheid. Voor de ophef-

fing van deze situatie wordt emancipatie van groot belang geacht, van

vrouwen 6rl mannen. Ondanks de bezwaren   die   men   heef t tegen   de   wi jze
waarop emancipatiegroeperingen te werk gaan, is het eindoordeel over de

emancipatiebeweging positief. Ze is noodzakelijk om de grote barri&res
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te overwinnen die gelijkberechtiging van man en vrouw tegenhouden. Ove-

rigens verschillen de bezwaren vanuit het partnerschartype tegen het

optreden van sommige emancipatiegroeperingen in essentie niet zoveel
van die vanuit het burgerlijke type. Maar ze worden geopperd vanuit een

positieve grondhouding, er worden minder bezwaren genoemd, ze worden

minder vaak genoemd, de oordelen zijn milder en minder generaliserend.

B. Opvattingen over de rolverdeling

In deze subparagraaf gaat het allereerst om het oordeel over een "na-
tuurlijke" of "aangeboren" geschiktheid van man en vrouw voor bepaalde
taken. Ter legitimering van de traditionele rollenscheiding, waarbij de

verzorgende taken vooral aan de vrouw en de instrumentele taken vooral

aan de man worden toebedeeld, wordt vaak aangevoerd dat man en vrouw

als gevolg van verschillen in eigenschappen die inherent met hun ge-
slacht zijn verbonden, niet voor alle taken even geschikt zijn. Daarom

zou de rollenscheiding het meest aangewezen zijn. De opvattingen hier-

over   lopen   in het burgerli jke relatie-type uiteen. Drie kwart   van   de

respondenten is van mening dat man en vrouw inderdaad niet voor alle

taken even geschikt zijn. Ruim een derde van deze groep noemt de opvoe-

ding als hoofdoorzaak (soms naast fysieke krachtsverschillen), waardoor

meisjes en jongens verschillende taken en rollen leren. Ruim de helft

noemt echter vooral aangeboren of natuurlijke eigenschappen, soms naast

fysieke krachtsverschillen of de opvoeding, als belangrijkste oorzaak

van een verschillende geschiktheid van man en vrouw. Dat is ongeveer

een derde van alle respondenten in het burgerlilke relatie-type. Ter

verduidelijking volgen enkele citaten.

"Er zijn taken waar vrouwen erg geschikt  voor zljn, bijvoorbeeld
verzorgende beroepen, vrouwen zijn zachter van aard. Ook zijn er
specifieke mannelijke taken, bijvoorbeeld in de industrie, mannen
zijn sterker en doortastender. De oorzaak is dus vooral een na-
tuurlijk verschil   en   ook   wel een beetje de opvoeding"   (man,   ge-
huwd).

"Er   zijn wel taken waar vrouwen geschikter   zijn dan mannen.    Bij-
voorbeeld de dagelijkse omgang met kinderen, dat is wel een taak
die ze al een hele tijd opgedrongen heeft gekregen, maar waarvoor
ze toch wel een zekere geschiktheid heeft. Dat mannen daar op dit
moment minder geschikt voor zijn wil niet zeggen dat als ze daar
wat meer mee geconfronteerd zouden worden, ze die taken niet over
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zouden kunnen nemen ... Maar naast deze gegroeide geschiktheid, is
er toch ook een natuurlijke geschiktheid; als kinderen klein zijn,
dan ontstaat er heel snel een natuurlijke band tussen moeder en
kind,   terwijl de vader  veel  meer  voor  het  kind moet vechten"   (man,
gehuwd).

Mannen zijn wat sterker geneigd aangeboren eigenschappen of capacitei-

ten als oorzaak voor een verschillende geschiktheid aan te wijzen dan

vrouwen. Fysieke krachtsverschillen worden in het burgerlijke relatie-

type als definitief beschouwd. In het partnerschap-type worden fysieke

krachtsverschillen eveneens genoemd, maar daar is men van mening dat

dergelijke verschillen teniet gedaan kunnen worden of steeds onbelang-

rijker worden door de toename van technische hulpmiddelen. Het bestaan

van natuurlijke of aangeboren eigenschappen en capaciteiten, waardoor

man en vrouw niet even geschikt zouden zijn voor verschillende taken,

wordt binnen het partnerschap-type afgewezen.

In het kader van de opvattingen over de rolverdeling is ook gevraagd

naar het belang dat wordt gehecht aan het buitenshuis werken door de

gehuwde of samenwonende vrouw en de betekenis die dat voor de vrouw

zelf zou kunnen hebben. Vindt men dit in het partnerschap-type ronduit

onmisbaar voor deze vrouwen, in het burgerlijke relatie-type is men een

afwijkende mening toegedaan. Hoewel de meesten arbeidsparticipatie van

de gehuwde of samenwonende vrouw niet afwijzen en vaak zelfs positief

beoordelen, heeft het niet de prioriteit die er in het partnerschap-ty-

pe aan wordt gehecht. Het ligt meer in de sfeer van wenselijkheden of

idealen, slechts zelden wordt  het   als een onontbeerli jk element   in   het

leven van de vrouw gezien. Bovendien wordt er uitdrukkelijk 660 res-

trictie aangebracht:  de aanwezigheid van kinderen.  In die situatie

voorzien velen problemen en vindt men het beter dat de vrouw thuis

blijft bij de kinderen; 6f men acht het de gewoonste zaak van de wereld

dat de vrouw ophoudt met werken als er kinderen komen. Mannen vinden

het over het algemeen wat minder belangrijk dat gehuwde of samenwonende

vrouwen deelnemen aan de arbeidsmarkt; zij hebben ook meer uitgesproken

bezwaren als er kinderen zijn. Overigens komt dit traditionele beeld

veel duidelijker naar voren dan tegen de achtergrond van de groeiende

maatschappelijke waardering voor arbeidsparticipatie door gehuwde (of

samenwonende) vrouwen (met kinderen) verwacht zou mogen worden. Van een
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sociaal wenselijke beantwoording is nauwelijks sprake (3). De directe

uitspraken behoefden weinig interpretatie.

De positieve aspecten die aan het buitenshuis werkzaam zijn van de ge-
huwde of samenwonende vrouw worden onderscheiden,   zi jn dezelfde  als  in

het  partnerschap-type:  het  vermijden van maatschappelijk isolement,

zelfontplooiing en verhoging van het gevoel van eigenwaarde en (veel

minder) een zekere onafhankelijkheid. Maar deze motieven worden niet

alleen duidelijk minder vaak genoemd, ook hun intensiteit is gerlnger.
Meestal komen ze zijdelings ter sprake en wordt er in tegenstelling tot

het partnerschap-type niet over uitgeweid. In dit type bestaat een veel

uitgebreidere conceptie van de betekenis van arbeidsparticipatie door

gehuwde of samenwonende vrouwen. Mogelijkerwijs speelt hierbij een rol
dat de vrouwen uit het partnerschap-type allen zelf buitenshuis actief

zijn (deels via betaald werk, deels via studie), zodat zij en haar

partner de betekenis die het voor haar kan hebben zelf ervaren. In het

burgerlijke type zijn negen van de vijftien vrouwen huisvrouw. Wel heb-

ben zij allen v66rdat ze kinderen kregen, enige tijd een betaalde baan

gehad. Anderzijds moet ermee rekening worden gehouden dat de meeste pa-

ren uit het partnerschap-type g&En kinderen hebben en dus ook de pro-

blemen waarvoor men gesteld zou kunnen worden om werk en verzorging van

kinderen te combineren, niet uit eigen ervaring kennen. Wellicht speelt

mede daardoor het hebben van kinderen nauwelijks een rol in hun overwe-

gingen.

"Als het overdag   is   en   er   zijn geen kinderen,   dan   vind   ik  dat   een
goede zaak. Als de kinderen nu op school zitten, dan vind ik het
ook wel goed, maar zolang ze thuis zijn moet de moeder daar ook
zi jn" (man, gehuwd).

"Buitenshuis werkende vrouwen vind ik heel slecht. Als ik zelf de
hele dag heb gewerkt en ik zou thuis komen eten en mijn vrouw zou

gaan werken en ik zou de hele avond alleen zitten, nee. Overdag?
Ja, ok&, als het huishouden en de kinderen er niks onder lijden,
dan kan  het me niks schelen" (man, gehuwd).

"Als het prettig is voor haarzelf, ok&, maar dan moet het met de

kinderen goed geregeld zijn. Lukt dat niet, dan hou je ermee op.
Eenvoudig. Dat is maar een paar jaar. Dan zijn de kinderen de deur
uit  en  kan  je  weer  doen  wat  je wilt" (vrouw, gehuwd).
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"Als er niets anders door verwaarloosd wordt is het mooi meegeno-
men, zeker in deze tijd ... Als het niet om de financidn gaat is
het voor een vrouw leuk om buitenshuis te werken, omdat ze op die
manier eens uit d'r kringetje komt, je hebt eens contact met ande-
re mensen. Maar als je kinderen hebt en je neemt een full-time
job, dan komen ze toch iets tekort, lijkt me. Carri&re maken vind

ik voor een vrouw helemaal niet belangrijk. Als je een goede moe-
der bent dan is dat ook een hele mooie carri&re. Dat is ook een
volledige dagtaak. Als je wilt werken om te laten zien wat je
kunt,   dan   zie   je   zel f  nog  niet   in  wat je waard  bent  voor  een  man
door te laten zien dat je er gewoon bent voor de kinderen en voor
hem. Dat lijkt me veel belangrijker dan te laten zien dat je goed
kunt typen" (vrouw, gehuwd).

"Positief. Ze verdient er zelf wat bij. Ze is uit de sleur van het
huishouden. Maar negatief is dat het huishoudelijk werk blijft
liggen. Voor de vrouw is het niet belangrijk om carri&re te kunnen
maken. De man is de kostwinner, dus die moet de meeste kansen heb-
ben om hogerop te komen. Als er kinderen zijn, hoort de vrouw in
het huishouden. Wat niet wil zeggen dat ze niet wat erbij zou mo-
gen  werken  als daar ruimte  voor is" (vrouw, gehuwd).

"Geen probleem. Behalve als er kinderen zijn. Dan moet de vrouw
zorgen dat ze dusdanige werktijden heeft dat ze thuis kan zijn,
als de kinderen uit school komen. Dan is het ook geen probleem.
Maar de kinderen moeten niet over straat dweilen, omdat ma niet
thuis is. Daar heb ik een hekel aan. Ja, ze zouden natuurlijk naar
de crOche kunnen, maar een kind hele dagen in een cr&che stoppen,
omdat moeder moet werken,   daar  ben  ik op tegen" (man, gehuwd).

"Als een man een baan heeft en de vrouw niet, dan mag de vrouw er
natuurlijk wel iets bij gaan doen, maar ze kan niet zeggen 'ik ga
een hele carriare opbouwen', want dat heeft een negatieve invloed
op de kinderen. Als je voor kinderen kiest, dan kies je ervoor dat
6en van de twee partners thuis is,  en dat is  toch meestal de
vrouw, dus ik bekijk het maar hoe het meestal gaat. Ik zie mezelf
nog niet als huisvader" (man, gehuwd).

De opvatting over de ideale taakverdeling gaat in het burgerlijke rela-
tie-type meestal in de richting van de traditionele rollenscheiding;
dit geldt voor ruim twee derde van de totale groep. Maar daarnaast

stelt ongeveer een derde gelijke verdeling van alle taken als ideaal;

zij wensen kostwinnerschap, huishoudelijke taken en verzorging van de

kinderen gezamenlijk op zich te nemen. Overigens wordt ook door degenen

die een meer traditionele rolverdeling ideaal achten, de opvoeding bij-

na altijd tot de gezamenlijke verantwoordelijkheden gerekend. Over het

algemeen is men echter niet ingegaan op de vraag of er bij de opvoeding

voor man en vrouw verschillende taken zijn. De rollenscheiding die door

de meerderheid van de respondenten uit het burgerlijke relatie-type
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wenselijk geacht wordt, heeft betrekking op het kostwinnerschap en het

huishoudelijk werk. Hoewel er in de groep respondenten als geheel wei-
nig verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, blijkt dit per paar vaak

wel het geval: bij acht van de vijftien paren hebben man en vrouw niet

hetzelfde ideaalbeeld over de rolverdeling. In de verschillen is geen

patroon herkenbaar: het komt even vaak voor dat de man een traditione-

ler beeld heeft dan de vrouw als omgekeerd. Opvallend is dat deze paren

zich   in het algemeen   van de onderlinge verschillen niet bewust   zijn:
slechts twee vrouwen zeggen dat het ideaal van haar partner er anders

uit ziet dan dat van haar. Beide vrouwen wensen een min of meer gelijke

verdeling van taken, terwijl zij menen dat haar partner dat zeker niet

wil, hetgeen juist blijkt te zijn.  In de overige gevallen rijst het

sterke vermoeden dat man en vrouw nooit met elkaar over deze kwestie

gesproken hebben en daardoor elkaars ideaal niet kennen. Dit kan overi-

gens ook voor een aantal paren die w&1 hetzelfde ideaalbeeld hebben

gelden.

C. Feitelijke gelijkberechtiging en rolverdeling

De problematiek van gelijkberechtiging spreekt de paren uit het burger-

lijke relatie-type niet erg aan. Anders gezegd: het is voor hen geen

probleem. Daarnaast bezitten zij een beperkte conceptie van de situa-

ties die belemmerend of juist bevorderend zijn voor een machtsevenwicht

tussen man en vrouw. De opvattingen over de gewenste rolverdeling gaan
bij de meeste paren in de richting van een traditionele rollenschei-
ding. In deze subparagraaf behandelen we de feitelijke gelijkberechti-

ging in het relatie-type B. Aan de hand van de rolverdelingsstructuur

en de gehanteerde regelingen road financi le kwesties en de besluitvor-

ming kan duidelijk worden wat de feitelijke man-vrouw verhouding is en

of daarin elementen van ongelijkheid,  afhankelijkheid of eenzijdige

macht aanwezig zijn.

De feitelijke taakverdeling vertoont in het burgerlijke relatie-type de

structuur van de rollenscheiding. Bij alle paren verricht de vrouw ver-

reweg de meeste huishoudelijke werkzaamheden, vaak zelfs alle. Als man-

nen   al    in    en    rond   het huis werkzaamheden verrichten,   dan   zijn   dat   de
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traditionele "mannenkarweitjes" zoals de tuin, de auto wassen en de
klusjes. Aan traditioneel "vrouwenwerk" als de was, strijken, het
schoonmaken van het toilet en ramen wassen wagen zij zich .zelden of

nooit. Bij negen van de vijftien paren is de man de typische kostwinner

en de vrouw uitsluitend in huis werkzaam. Van de zes vrouwen die wel

buitenshuis werkzaam zijn werken er slechts twee full-time, de overige

vier werken in deeltijd (vari rend van 5 tot 20 uur per week). In to-

taal dient bij dertien paren de man als kostwinner te worden beschouwd

(4). De arbeidsparticipatie van vrouwen hangt sterk samen met de aanwe-

zigheid van kinderen. Alle negen huisvrouwen zijn gestopt met werken

toen zij kinderen kregen. Beide full-time werkzame vrouwen (een gehuwde

en een samenwonende) hebben gE&n kinderen. Van de vier in deeltijd wer-

kende vrouwen heeft er een geen kinderen; zij werkt het meeste aantal

uren per week (namelijk 20). De andere drie hebben ieder twee kinderen

en werken tussen de 5 en 15 uur per week. Door de rollenscheiding is

van een "dubbele" belasting van een van beide partners nauwelijks spra-
ke. Alleen bij de twee paren van wie de vrouw full-time werkzaam is, is

dit wel het geval, omdat zij naast haar werk ook het grootste deel van

de huishoudelijke werkzaamheden op zich nemen.

Omdat twaalf van de vijftien paren uit het burgerlijke relatie-type

kinderen hebben, is het mogelijk ook de feitelijke taakverdeling bij de

opvoeding en verzorging van de kinderen na te gaan. Bij het relatie-

type A is dit weinig zinvol, omdat daar slechts vier van de vijfentwin-

tig paren kinderen hebben. Aan de paren met kinderen is een tweetal

vragen voorgelegd. Dit betreft enerzijds de vraag wie van beide part-

ners de meeste tijd besteedt aan de zorg voor de kinderen, waarbij een

groot aantal concrete taken aan de orde is gesteld; anderzijds kan aan

de hand van de verdeling van de soort taken worden vastgesteld in hoe-

verre men een geslachtsspecifieke rollenscheiding in de opvoeding en

verzorging van kinderen aanbrengt. In het burgerlijke relatie-type be-

steden man en vrouw beiden aandacht aan de opvoeding, maar het aandeel

van de man concentreert zich in de avonduren en in de weekends en is

daardoor veel minder omvangri jk   dan   dat   van de vrouw.   Vaak   kan   een   pa-

troon van aandachtsverschuiving worden aangetroffen: overdag besteedt

de vrouw aandacht  aan de kinderen;   ' s avonds verschuift het accent  in
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de richting van de man, die de vrouw ontlast en zich dan met de kinde-

ren bezighoudt. Wel is er een sterke geslachtsspecifieke rollenschei-

ding aanwezig: de expressieve en verzorgende taken behoren vooral toe

aan de vrouw; de instrumentele of disciplinerende taken vooral aan de

man. Verschuivingen in de richting van roluitwisseling zijn op dit ge-

bied beperkt (5). De feitelijke verdeling van kostwinnerschap, huis-

houdelijk werk en de opvoeding/verzorging van kinderen blijkt in het
burgerlijke relatie-type voornamelijk het patroon van de traditionele

rollenscheiding te vertonen. Dit geldt zeer sterk voor het kostwinner-

schap, dat bijna uitsluitend aan de man is toebedeeld, en voor het

huishoudelijk werk, dat vooral door de vrouw wordt vervuld. Het geldt

minder voor de opvoedende taken, al bestaat er wel een sterke ge-

slachtsspecifieke  rollenscheiding.  Een  dergelijke  geslachtsgebonden

scheiding van taken bestaat ook bij huishoudelijke taken.

In het kader van de feitelijke gelijkberechtiging zijn ook mogelijke

eenzijdigheden of afhankelijkheden in de financi8le verhoudingen en de

besluitvormingspatronen relevant. Voor wat betreft het eerstgenoemde

kan afhankelilkheid op twee manieren ontstaan: door een verschillende

inbreng bij de verwerving van het totale besteedbare inkomen of door

een ongelijk verdeelde zeggenschap over de besteding ervan. Keren we

eerst even terug naar de situatie in het relatie-type A, het partner-

schap-type: globaal brengen   daar   man 6n vrouw ieder een eigen inkomen

in  (6),  al  is het inkomen  van de vrouw gemiddeld lager  dan  dat  van  de
man. In de inkomensverwerving bestaat dus een lichte onevenwichtigheid.

De zeggenschap over het totale besteedbare inkomen is geheel gelijk

verdeeld. In het burgerlilke type bestaat een sterke onevenwichtigheid

in de inkomensverwerving: de vrouw heeft hier 6f g&En inkomen (kinder-

bijslag uitgezonderd) 6f een zeer laag inkomen in vergelijking met dat

van haar partner. Zij is derhalve voor de inkomensverwerving geheel of

grotendeels afhankelijk van haar man. In de structurering van de zeg-

genschap over het beschikbare inkomen is een dergelijke afhankelijkheid

niet aanwezig: beiden hebben gelijkelijk toegang tot het totale inko-

men. Vervolgens bezien we de feitelijke besluitvormingspatronen. Hoewel

in de meeste situaties de besluitvorming een gezamenlijke aangelegen-

heid is, treedt er soms eenzijdigheid op. Dit betreft een viertal ter-
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reinen. Over de dagelijkse uitgaven beslist de vrouw soms alleen, het-

geen vooral bij huisvrouwen het geval is. Gezien de feitelijke taakver-

deling is dit niet zo verwonderlijk. Er is anderzijds een drietal ter-

reinen, waar de mAn soms alleen de beslissingen neemt, hoewel het zaken

betreft die ook de vrouw aangaan. Dat betreft de aanschaf van dure ge-

bruiksvoorwerpen en dergelijke, beslissingen rondom het werk (bij die

paren, waar alleen de man werk heeft) en beslissingen over de conse-

quenties van het krijgen van kinderen voor het werk. Vooral de twee

laatste terreinen zijn interessant: omdat de man de beslissingen over

werk naar zich toe heeft getrokken of omdat de vrouw deze beslissingen

aan hem overlaat (beide situaties komen even vaak voor), plaatst zij

zich in een afhankelijke positie en wordt de bestaande rollenscheiding

steeds meer vanzelfsprekend.

Ter afsluiting van deze paragraaf schetsen we een algemeen beeld van

gelijkberechtiging in het burgerlijke relatie-type. Maatschappelijke

ongelijkheid, afhankelijkheid en ongelijke kansen van de vrouw ten op-

zichte van de man zijn begrippen die voor de paren uit het burgerlijke

relatie-type zeer beperkte betekenis hebben en die mede als gevolg

hiervan nauwelijks geproblematiseerd worden. In tegenstelling tot het

partnerschap-type, waar men zich van de problematiek van ongelijke kan-

sen en achterstelling van de vrouw sterk bewust is en deze in het ge-

heel niet rechtvaardig acht, wordt in het burgerlijke type meestal geen

maatschappelijke ongelijkheid tussen man en vrouw gepercipieerd. Dit

heeft vooral te maken met het ontbreken van inzicht in factoren die ge-

lijkberechtiging belemmeren of bevorderen, terwijl het idee van gelijk-

heid op vage noties van een reeds veranderde maatschappelijke situatie

wordt gebaseerd. Als men al ongelijkheid signaleert, wordt dit vaak ge-

weten aan de vrouw zelf, die haar kansen zou laten liggen. Deze percep-

tie van maatschappelljke gelijkheid verklaart waarom men van de emanci-

patiebeweging zo weinig moet hebben: als er al gelijkheid heerst, waar

maakt men zich dan druk om. Overigens vindt men in het burgerlijke type

gelijkheid tussen man en vrouw in het algemeen w61 (zeer) belangrijk.

Maar er wordt g&6n koppeling gelegd tussen deze algemene ori tatie en

concrete situaties, met name structurering van de eigen relatie. Men

onderschrijft het gelijkheidsbeginsel, maar heeft tegelijkertijd een
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traditionele opvatting over de verdeling van rollen en taken, hetgeen

soms nog wordt versterkt door het idee dat mannen en vrouwen voor al-

lerlei taken niet even geschikt zouden zijn. Hoewel deze traditionele

rolopvatting afhankelijkheid van de vrouw en een scheve machtsverdeling

in de hand werkt, acht men dit niet strijdig met het gelijkheidsprin-

cipe. Het verband wordt niet gelegd. Eerder is het tegendeel het geval:

ondanks feitelijke ongelijkheid als gevolg van de rollenscheiding er-

vaart nagenoeg geen enkele vrouw (of man) de situatie in haar (zijn)

relatie als onevenwichtig of ongelijk. Op een enkele uitzondering na

wordt door geen enkele vrouw uit het burgerlijke relatie-type ontevre-

denheid met haar situatie uitgesproken. Velen betitelen de bestaande

situatie zonder aarzeling en met overtuiging als de meest wenselijke;

slechts een minderheid wenst dat er een verandering plaatsvindt in de

richting van "fifty-fifty",  maar  vaak  komt dit eerder voort  uit  de  wens

zoveel mogelijk samen te doen dan uit een streven naar gelijkberechti-

ging. Vaak zegt men zich gelijk te voelen (waarmee doorgaans "gelijk-
waardig" wordt bedoeld). De afhankelijkheid  van de vrouw ten opzichte

van de man, die zowel materiUle als sociale en emotionele aspecten

kent, wordt niet als zodanig ervaren. Daarentegen stelt de rollenschei-

ding vaak tevreden, omdat ieder zijn eigen terrein van bezigheden en

zeggenschap heeft. Met name hieraan wordt een gevoel van gelijkheid

ontleend.

Dit alles plaatst ons voor een duidelijk probleem.  Beoordeeld naar

objectiveerbare criteria kent het burgerlijke relatie-type aan vrouwen

duidelijk minder rechten toe. De materiale, sociale en emotionele af-

hankelijkheid ten opzichte van haar partner is aanzienlijk. Maar zij

voelen zich in het geheel niet minder berechtigd. Dthrvoor wijzen ze

concrete gronden aan. Naar hun ervaring - en overigens ook die van haar

partners - zijn zij niet eenzijdig afhankelijk, maar afhankelijk van
elkaar. Ieder heeft zijn eigen taak; het goed functioneren van de 66n

hangt  mede  af  van een goede taakvervulling   door de ander.   In hun eigen
visie heersen er evenwichtige verhoudingen, terwijl dat volgens "objec-
tieve" criteria  niet   zo   is.   Moet  nu de situatie   in het burgerlijke   re-

latie-type worden beoordeeld aan de hand van deze criteria, zoals ook

bij het partnerschap-type is gedaan (maar daar vielen deze criteria
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samen met de opvattingen van de paren uit dat type!); of dient het sub-

jectieve oordeel doorslaggevend te zijn? In wezen is deze keuze niet

aan de orde: het burgerlijke relatie-type wordt juist gekenmerkt door

beide elemeliten. Een beschrijving van de situatie is alleen mogelijk,
indien men rekening houdt met de aanwezigheid van deze combinatie. Sub-

jectief ervaren gelijkheid in een relatiestructuur die naar objectieve

maatstaven gemeten ongelijkheid bewerkstelligt, is karakteristiek voor

dit relatie-type, dat mede op grond hiervan gekwalificeerd wordt als

het burgerlijke type. Het komt immers precies overeen met het patroon

van de ideaaltypische burgerlijke relatie. Het empirische burgerlijke

type verschilt op het vlak van gelijkberechtiging sterk van het part-

nerschap-type, niet alleen door de idealen en opvattingen of in de fei-

telijke relatiestructuur, maar ook door de gebruikte criteria ter bepa-

ling van (on)gelijkheid in de twee-relatie. Men hanteert verschillende

maten.  In het partnerschap-type wordt rolegaliteit essentieel geacht

voor gelijkberechtiging,  terwijl dat in het burgerlijke relatie-type

gewoonlijk niet als voorwaarde gesteld wordt. In dit type wordt gelijk-

heid in de twee-relatie vooral geassocieerd met een gevoel van gelijk-

waardigheid, het beheersen van en de zeggenschap over een eigen taakge-

bied en een sterke wederzijdse afhankelijkheid; dit zijn criteria die

in het partnerschap-type geen enkele rol spelen.

5.5. Communicatie, besluitvorming en conflictoplossing

De verbale en nonverbale interacties tussen beide partners en de pro-

cessen van onderlinge uitwisseling voor de structurering van de relatie

staan in deze paragraaf centraal. Dit betreft drie dimensies: in de

eerste plaats de communicatie in het algemeen (met name de verbale),

ten tweede de wijze van besluitvorming en vervolgens de hantering en

oplossing van conflicten. Uit de informatie over deze drie dimensies

kan worden afgeleid op welke wijze beider intenties en verwachtingen

worden uitgewisseld en welke rol deze interacties spelen bij de vormge-

ving van dit type twee-relatie. Bij de beschrijving van het relatie-

type A is al op de relatieve ongeschiktheid van het vraaggesprek gewe-

zen voor vaststelling van communicatiepatronen, vooral vanwege het be-
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roep op de uitdrukkingsvaardigheid en het abstractievermogen van de

respondent. Dit probleem doet zich met name voor bij de paren van het

relatie-type B, omdat zij een lagere opleidingsgraad bezitten. Het is

bekend dat de vermelde vaardigheden in deze groepen over het algemeen

minder aanwezig zijn dan bij mensen met een hoger opleidingsniveau,

zoals bij de paren van het relatie-type A. Hiermee is bij de interpre-

tatie van de antwoorden zoveel mogelijk rekening gehouden, tenzij dit

verschil in het kader van de relatiekarakteristieken juist typerend ge-

acht moet worden. Meer dan bij het relatie-type A diende "tussen de re-
gels door" te worden gelezen en is gebruik gemaakt van subtiele aanwij-
zingen. In elk geval moet voorkomen worden dat de beknoptheid van ant-

woorden ten onrechte als een maat voor de onderlinge uitwisseling wordt

gebruikt.

A. Communicatie in het algemeen

Hier concentreren we ons vooral op de openheid van de verbale communi-

catiepatronen. Allereerst gaat het om de opvatting over de soort onder-

werpen die de verbale communicatie in elk geval dient te omvatten. In

het burgerlijke relatie-type acht men zowel het praten over allerlei

dagelijkse en praktische aangelegenheden als over meer persoonlijke za-

ken   ( ideedn, opvattingen, gevoelens, persoonlijke ervaringen   en  inte-

ressen, alsmede aspecten van de relatie) van belang. Wel ligt er een

licht accent op de dagelijkse aangelegenheden, hetgeen voor mannen wat

sterker geldt dan voor vrouwen. Het verschil met het partnerschap-type

is tamelijk gering. Daar vindt men eveneens dat over beide soorten on-

derwerpen gesproken dient te worden, maar ligt het accent duidelijk op

de persoonlijke zaken. Bovendien openbaart zich hierin een normatief

moment; over de persoonlijke onderwerpen moet in elk geval worden ge-

sproken.  Bij het  burgerlijke  relatie-type  ontbreekt  een dergelijke

normstelling. Men vindt het van belang dat over dagelijkse En persoon-
lijke aangelegenheden wordt gesproken, maar noch het een, noch het an-

der is noodzakelijk. Dat er iets met de relatie mis zou zijn als over

66n van beide onderwerpen niet of slechts weinig zou worden gesproken,

komt in dit relatie-type niet naar voren.
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"Heel verschillend. Hangt ervan af. Als we bijvoorbeeld iets op
t.v. gezien hebben, praten we daar wel over door; dat zijn dan w61

dingen die niet zo rechtstreeks met ons te maken hebben. Maar ver-
der toch wel vaak de alledaagse dingen, ja, over praktische zaken"
(vrouw, gehuwd).

"Over de kinderen en over het huishouden praten we het meest. De
dagelijkse dingen, ja; daar praten we het meeste over" (man, ge-
huwd).

"Over   dageli jkse dingen praten we eigenlijk  niet  veel,   want  veel
is door afspraken toch al wel duidelijk. Opvattingen en interessen

en zo, daarover moet wel gesproken worden, hoewel je op 'n gegeven
moment toch wel weet waar de schoen wringt of waar je het met el-
kaar  eens bent" (vrouw, gehuwd).

"Het accent ligt qua tijd misschien wel op de dagelijkse dingen,
maar we praten   toch   ook   heel   veel over andere dingen"   (man,   ge-
huwd).

"Over de kinderen, en voor de rest eigenlijk helemaal niet. Nee,
er wordt toch al teveel over overbodige dingen gepraat. Daarom heb

je  ook  zo gauw ruzie om niets" (vrouw, gehuwd).

"Van  alles.  Je  moet  niet het accent  op  het  6dn  of het ander  leg-
gen" (vrouw, gehuwd).

"Over de verantwoordelijkheden die ieder, bijvoorbeeld in het
huishouden heeft;    over de interesses van elkaar; over gevoelens.
Ik vind het even belangrijk om over praktische zaken als over ge-
voelsmatige zaken  en over opvattingen te praten" (vrouw, gehuwd).

De openheid van de communicatiepatronen is vastgesteld aan de hand van

de frequentie waarmee over bepaalde onderwerpen of situaties wordt ge-

sproken. Helaas laat de betrouwbaarheid van de besdiikbare gegevens te

wensen over, zodat exact geformuleerde conclusies niet mogelijk zijn.

Maar een globaal beeld kan wel gevormd worden van de verschillende on-

derwerpen of situaties. Allereerst bezien we echter het totale patroon,

dat min of meer consistent is met de gesignaleerde houding. Over dage-

lijkse onderwerpen wordt regelmatig tot vaak gesproken, al is er nogal

wat variatie. Het verschil tussen de dagelijkse en de persoonlijke on-

derwerpen is feitelijk - althans het gerapporteerde gedrag volgend -

wat groter dan uit de attitude bleek: over persoonlijke onderwerpen

wordt  af  en  toe tot regelmatig gesproken. In vergeli jking  met  het  part-

nerschap-type wordt ongeveer even frequent over de dagelijkse dingen

gesproken, maar minder vaak over de persoonlijke aangelegenheden. Het

verschil is echter niet bijzonder groot.
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De trends die bij de twee onderscheiden soorten onderwerpen of situa-

ties bestaan, zijn zonder uitzondering ook bij de concrete onderwerpen

of situaties aanwezig. Zo wordt regelmatig tot vaak over huishoudelijke

en financi8le aangelegenheden gesproken (de dagelijkse onderwerpen);

over  gevoelens en emoties, aspecten  van de eigen relatie en opvattin-
gen,  ideein en interessen wordt af en toe tot regelmatig gesproken

(persoonlijke aangelegenheden). Evenals bij het partnerschap-type vormt

het werk een hoofdstuk apart: hierover wordt het meest frequent gespro-

ken. Tegelijkertijd is het verschil tussen het burgerlijke type en het

partnerschap-type bij dit onderwerp het grootst: binnen het eerstge-

noemde type wordt er regelmatig over gesproken, binnen het tweede vaak.

Met enige voorzichtigheid: in het burgerlijke type is het waarschijn-

lijk een onderwerp waarover enkele keren per week wordt gesproken, in

het partnerschap-type is het vermoedelijk een bijna dagelijks terugke-

rend onderwerp. Nu moet wel worden bedacht dat de meeste mannen en

vrouwen in het partnerschap-type beiden betaald werk of een vergelijk-
bare bezigheid (studie) hebben, waardoor zij waarschijnlijk ook meer te

bespreken hebben. Helaas is bij dit onderwerp de aard van het gesprek
niet systematisch geregistreerd in de verslagen. Een inventarisatie van

de antwoorden van respondenten die hierop w61 zijn ingegaan leert dat

er in het burgerlijke relatie-type vooral over dagelijkse belevenissen

van het werk wordt gesproken, terwijl het bij het partnerschap-type

naar het zich laat aanzien niet alleen om deze zaken gaat, maar ook om

allerlei dingen er om heen, zoals problemen in het werk, carri&replan-

nen, het eigen functioneren, de persoonlijke betekenis van werk of stu-

die en dergelijke meer.

Een derde aspect van de openheid in de communicatie is de visie op de
mate waarin openheid en eerlijkheid in de twee-relatie in acht moeten

worden genomen. In het algemeen vindt men het in het burgerlijke rela-

tie-type zeer gewenst dat man en vrouw altijd open en eerlijk tegenover

elkaar zijn, al kan men zich voorstellen dat een enkele keer lets niet

direct wordt verteld of dat er zich soms situaties voordoen waarin men

maar beter kan zwijgen. Bezien vanuit de ideaaltypische burgerlijke re-

latie is dit enigszins verrassend: het ideaaltype veronderstelt immers

dat de communicatie gesloten is en dat er vanwege de "vormvastheid" van
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de relatie ook weinig openheid nodig is. Terwijl in het empirische type

w61 de basisoriontaties van het burgerlijke ideaaltype worden aange-

troffen, ook in verschillende concrete aspecten (met name de omvattend-

heid van de relatie), lijkt hler sprake van een duidelijk verschil tus-

sen beide. Dat kwam 66k in de twee juist besproken kenmerken al naar

voren, zij het minder extreem. Toch moet de conclusie anders luiden,

want ideologisch past het streven naar een grote openheid en eerlijk-

heid in de communicatie uitstekend in de basisoriUntatie gezinseenheid.

Z6 heeft men de betreffende vraag in het burgerlijke relatie-type geIn-

terpreteerd: een grote openheid en eerlijkheid in de communicatie is

functioneel voor het streven naar een hechte gezinseenheid. Het past

met andere woorden geheel  in deze filosofie. Dit blijkt ook indirect,

omdat vaak gesteld wordt dat een grote openheid en eerlijkheid noodza-

kelijk is voor het onderlinge vertrouwen in de twee-relatie; het is een

belangrijke uiting daarvan. We hebben al geconcludeerd dat vertrouwen

een belangrijk element is van kameraadschappelijkheid, die in het bur-

gerlijke relatie-type de gezinseenheid uitdrukt. Daarentegen staat men

in het partnerschap-type toch enigszins gereserveerd tegenover absolute

openheid en eerlijkheid, omdat men het vanuit het individualiteitsmo-

tief niet noodzakelijk vindt om altijd alles aan de partner te vertel-

len. Maar dit acht men geenszins een schending van het onderlinge ver-

trouwen. In dit relatie-type wordt geen direct verband gelegd tussen

openheid en eerlijkheid enerzijds en het onderlinge vertrouwen ander-

zijds.

"In onze relatie is het onmogelijk om iets te verzwijgen. Alles
komt op tafel, anders kun je elkaar niet meer vertrouwen. Nee, dat
is heel belangrijk" (man, gehuwd).

" In   principe  moet   je geen geheimen hebben  voor je vrouw"   (man,   ge-
huwd).

"Eerlijkheid staat toch wel bovenaan. Kijk, anders kun je elkaar
niet vertrouwen, en wat ik al zei, dat is juist het fijne, voor
mij tenminste, van lang bij elkaar zijn. Je kunt beter van elkaar
op aan. Je weet wat die andere wel of niet leuk vindt. Als die
eerlijkheid  er  nlet   is,   tja,  dan  zie   ik  dat  duurzame  ook  nlet   zo
zitten" (man, samenwonend).

"Je moet onder   alle oms tandigheden absoluut eerlijk zijn tegen    je
partner" (vrouw, gehuwd).
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"Zekerl Aan eerlijkheid hecht ik heel veel waarde. Ik houd niks
voor  mezelf. Haal belangri jk.  Dat  noem ik "zuiverheid";   ik  wil  een
zuivere relatie" (vrouw, gehuwd).

"Soms is het beter te zwijgen. Maar als het echt belangrilk is,
dan vertel ik het wel aan hem. Dus als het iets is wat in onze
relatie doorwerkt, dan altijd, ja" (vrouw, gehuwd).

"Open en eerlijk zijn. Heb ik zelf ervaren in de loop der jaren,
daar kom je het verste mee. Anders wordt het een stuk moeilijker"
(man, gehuwd).

Zeer   bevestigend   zijn de begripsassociaties: terwill   in de vraagstel-
ling de termen "open" en "eerlijk" neutraal nadst elkaar stonden, gaat

men in het burgerlijke relatie-type vooral in op eerlijkheid of ver-

zwijgen; en in het partnerschap-type op openheid of dingen voor zich-
zelf kunnen behouden.

Naast de openheid van de communicatie is de kwaliteit ervan afgetast:

concreet is de vraag gesteld wat men voor een goede communicatie in de

relatie noodzakelijk acht; zijn daar bepaalde "voorwaarden" of "regels"

voor? Evenals bij het partnerschap-type hebben veel respondenten bij de

beantwoording van deze vraag aansluiting gezocht bij hun eigen relatie,

zodat het antwoord eerder betrekking heeft op het (gerapporteerde) ge-

dragsniveau    dan    het at titude-niveau. Een eenduidige trend    is    in    het

burgerlijke relatie-type niet aanwezig: weliswaar wordt regelmatig de

mening gehoord dat het praten met elkaar grotendeels vanzelf gaat, maar

nauwelijks minder vaak verkondigt men de opvatting dat er bepaalde

voorwaarden of spelregels zijn voor een goed communicatieverloop. In

dit opzicht is er w61 een verschil met het partnerschap-type, waar de

tweede opvatting duidelijk overheerst. Degenen die voorwaarden of spel-

regels van belang achten, hebben echter een veel beperkter beeld daar-

van   dan   in   het   partnerschap-type het geval is. Globaal worden  wel  de-
zelfde soort voorwaarden voor een goede communicatie genoemd: goed naar

elkaar luisteren, voor je eigen mening uitkomen, open staan voor elkaar

en belangstelling tonen, het juiste moment kiezen om iets te vertellen

of te bepraten, zich verplaatsen in de situatie van de ander. Al met al

is een goede communicatie in het burgerlijke relatie-type minder van-

zelfsprekend dan vanuit het ideaaltype verondersteld zou worden. Het

werkelijke belang van een goede communicatie is groter dan verwacht.
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Gegeven het aantal respondenten dat voorwaarden of spelregels noemt, is

het communicatieverloop in dit type niet vanzelfsprekend en er is zeker

aandacht voor een goede communicatie in de relatie. Maar tegelijkertijd

is men zich vaak niet bewust dat men bepaalde voorwaarden of spelregels

gebruikt  (7). Men benoemt  ze  niet als voorwaarden of spelregels, hoewel

ze het klaarblijkelijk w61 zijn. In ddze zin is het openlijke belang

van een goede communicatie in de relatie op zichzelf gering. Dat volgt

ook uit het beperkte beeld dat men van een goede communicatie heeft.

"Je  moet   wel naar elkaar luisteren   en open staan voor elkaar,   maar
dat  gaat toch vanzelf" (vrouw, gehuwd).

"Je   moet niet beledigend worden ten opzichte van elkaar.   Je   moet
rechtstreeks met elkaar praten, niet via omweggetjes. Zeggen wat
je  op  het  hart hebt. Laten weten  wat   je aan elkaar  hebt"   (man,   ge-
huwd).

"Het enige wat zeker is, is dat het m6et gebeuren, maar welke re-
gels of vormen daar voor zouden zijn, zou ik bij god niet weten.
Het gaat denk ik vanzelf" (man, gehuwd).

"Precies  zijn,  h&1  Dat  vind  ik vaak wel moeilijk. Maar verder ...,

nee, dat   loopt  wel" (man, gehuwd).

"Als het over een zwaar onderwerp of een moeilijke beslissing
gaat, dan is dat meestal wanneer we lekker lui in bed liggen, dat
vind ik de beste manier omdat je dan relekst bent" (man, gehuwd).

"Er zijn geen regels of voorwaarden. Dat gaat toch wel min of meer
vanzelf, alhoewel het wel hddl belangrijk is dat je elkaar laat
uitpraten en daarna pas je mening geeft" (man, gehuwd).

"Elkaar uit laten praten en goed naar elkaar luisteren. Dat gaat
inderdaad niet altijd vanzelf" (vrouw, gehuwd).

"Je moet echt willen luisteren naar de ander, dat kan niet ieder-
een, maar dat is een voorwaarde voor een goed gesprek" (vrouw, ge-
huwd).

Samenvattend blijkt het communicatieverloop in het burgerlijke relatie-

type een redelijke openheid te bezitten. Het feit dat men ook communi-

catie over meer persoonlijke aangelegenheden belangrijk acht en daar-

over ook regelmatig praat duidt hierop. Wat dit betreft wijkt het rela-

tie-type B af van het burgerlijke ideaaltype. Anderzijds gaat het om

een relatief verschil, omdat zowel bij de attitude als het feitelijke

gedrag het accent min of meer op de dagelijkse praktische aangelegen-
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heden ligt. Een open en eerlijke communicatie wordt van groot belang

geacht  om het  onderlinge vertrouwen  te kunnen handhaven  en  zo de

nagestreefde gezinseenheid te bereiken. Openheid in de communicatie

wordt door de paren van het burgerlijke relatie-type rechtstreeks in

verband gebracht met deze basisori6ntatie. Over de kwaliteit van het

communicatieverloop kan worden gesteld dat de aandacht voor een goede

communicatie groter is dan men vanuit het ideaaltype van de burgerlijke

relatie zou verwachten. Toch is het openlijke belang van een goede

communicatie tamelijk beperkt.

B. Besluitvormingsprocessen

Er bestaat in het burgerlijke relatie-type een uitgesproken opvatting
over de wijze waarop besluiten genomen dienen te worden. Dit moet zo-

veel mogelijk in gezamenlijk overleg geschieden, ongeacht of de beslis-

sing beiden of slechts 660 van beiden aangaat. Slechts in uitzonder-

lijke gevallen, als het om onbelangrijke zaken gaat, kan men apart be-

slissen. Deze opvatting vloeit direct voort uit de omvattendheid van de

relatie. Ze verschilt nogal van het partnerschap-type; daar vindt men

dat soms gezamenlijke, soms afzonderlijke besluitvorming moet plaats-

vinden. Ook het daar gehanteerde criterium is anders. Een gezamenlijk

besluit vindt men in dat type aangewezen als een onderwerp of een si-

tuatie beiden aangaat; is dat niet het geval dan kan ieder voor zich-

zelf besluiten. De feitelijke besluitvormingspatronen in het partner-

schap-type zijn hiermee consistent.    In het burgerlijke relatie-type

lijkt dat niet helemaal het geval. Tenzij moet worden aangenomen dat

beslissingen over grote aankopen, het werk en eventuele consequenties

van het krijgen van kinderen voor het werk door de paren van dit type

niet  als  belangrijke beslissingen worden aangemerkt,  zijn  bij deze

onderwerpen afwijkingen van het principe van gezamenlijke besluitvor

ming zichtbaar. Bij alle drie komt het nogal eens voor dat de man al-

leen beslist (vergelijk ook paragraaf 5.4. sub C.), terwijl men over de

keuze van werk vaak apart beslist (zie paragraaf 5.3. sub A.) Hierna

volgen enkele citaten die betrekking hebben op de opvatting over de
wijze van besluitvorming.
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"Zoveel mogelijk in overleg. Kleine dingen kun je apart beslissen.
je   vormt een gezin,   dus   moet je zoveel mogeli jk samen beslissen
hoe je leeft" (vrouw, gehuwd).

"Zoveel mogelijk via gezamenlijk overleg. In een huwelijk leef je
samen, je hebt met elkaar te maken, daarom moet je zoveel mogelijk
samen doen" (vrouw, gehuwd).

"Je moet je beslissingen zoveel mogelijk samen nemen. Uiteraard is
het wel afhankelijk van de belangrijkheid: heel onbelangrijke be-
slissingen  kun je makkelijk zelf nemen" (man, gehuwd).

"In gezamenlijk overlegl Tenminste als het om zware dingen gaat.
Om kleine dingen hoeven we niet te overleggen. Als mijn vrouw een
nieuwe stoel wil kopen omdat de oude versleten is hoeft ze dat
niet aan mij te vragent Maar als ik een vakantie voor drie weken
naar Rhodos zou boeken, dat kan niet, dan overleggen we natuurlijk
samen. Of als er een nieuwe auto moet komen, dat bekijken we ook
samen" (man, gehuwd).

C. Conflicten en conflictoplossing

Het optreden van conflicten en de wijze waarop ermee wordt omgegaan is

eveneens een belangrijk onderdeel van de communicatie in de twee-rela-

tie. Drie aspecten komen aan bod: het oordeel over de functie van con-

flicten voor de relatie, de gehanteerde manier van conflictoplossing en

de bereidheid om hulp te vragen als men er niet in slaagt om conflicten

zelf op te lossen.

Men kijkt in het burgerlijke relatie-type met gemengde gevoelens naar

conflicten. Men kent er weliswaar positieve functies aan toe, maar be-

schouwt ze op het moment dat ze zich voordoen erg vervelend, en ziet er

ook los hiervan nogal wat negatieve kanten aan. Rationeel beoordeeld

acht men ze zeker functioneel voor de relatie, maar emotioneel roepen

ze veel negatieve associaties op. Uiteindelijk acht men het echter wel

van belang ze niet te vermijden of weg te poetsen; de positieve func-

ties, die in grote lijnen dezelfde zijn als in het partnerschap-type,

overheersen toch. Het oordeel is in dat type echter positiever, omdat

men er weinig moeite mee heeft dat twee mensen, ook al hebben ze een

relatie met elkaar, nu eenmaal verschillen kennen. Conflicten werken

juist verhelderend voor die verschillen. In het burgerlijke relatie-

type zijn conflicten verontrustend, omdat ze wellicht afbreuk doen aan

de eenheid in de relatie. Tegen de achtergrond van de basisori taties



188

van het burgerlijke relatie-type is het niettemin verrassend dat men

een tamelijk realistische visie heeft op het v66rkomen van conflicten

in de twee-relatie.

"Meningsverschillen luchten wel op, maar ze blijven verstorend.
Anderzijds vind ik ze toch wel positief, want je komt in elk geval
van  elkaar te weten  wat  je wilt" (vrouw, gehuwd).

"Tijdelijk werken ze verstorend, op langere termijn kunnen ze heel

heilzaam werken, omdat bij conflicten ook vaak de verborgen ver-
wijten en wensen en dergelijke naar boven komen" (man, gehuwd).

"... Ja... ik probeer ze wel te vermijden, bil wijze van spreken.
Maar als ze er zijn, ja, dan probeer ik ze natuurlijk op te los-
sen. Verstorend, nee, dat niet, maar ik kan me niet zo verdiepen
in die conflicten allemaal. Iedereen heeft wel eens conflicten"
(man, gehuwd).

"Conflicten zijn af en toe wel nodig. Er zijn altijd wel menings-
verschillen,  die  komen  er  vanzelf  wel.  Ieder  heeft  een eigen
mening. Een conflict is op zich niet prettig, maar het werkt wel
verduidelijkend. Maar het verstoort de sfeer in huis wel" (vrouw,
gehuwd).

"Het   is wel storend,   maar er zitten posi tieve kanten  aan.   Bij  een
conflict komen allerlei irritaties naar boven die je anders op zou
kroppen. Het is een soort van grote schoonmaak: je weet dan weer
waar   je   aan   toe   bent. De onbedekte waarheid  komt   dan naar voren"
(vrouw, gehuwd).

De manieren om conflicten te hanteren of op te lossen kennen twee as-

pecten: het nagestreefde doel, oftewel de compromisgeneigdheid en de

gehanteerde middelen of strategiefn. In het partnerschap-type gaan de
strategiedn meestal in de richting van rationele conflictoplossing.
Daarbij wordt getracht actief aan de oplossing van een conflict te wer-

ken en niet verstrikt te raken in emotionele blokkades of ontwijkings-

manoeuvres, hoewel emoties en ontwijking in het proces wel worden toe-

gelaten en functioneel kunnen zijn. De soort oplossing waarnaar ge-

streefd wordt, is echter niet noodzakelijk een compromis; vaak wordt

gepoogd enige ruimte te laten voor handhaving van ieders eigen stand-

punten en is de strategie gericht op een modus vivendi. Er is vrij veel

variatie in de uitkomsten van conflictoplossing. Bij het burgerlijke
relatie-type is het juist omgekeerd. Hier wordt sterk gestreefd naar

een compromis, een gezamenlijke oplossing, waarbij beide partners moe-

ten inleveren en een soort middenweg gezocht wordt. Het wordt normaal
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geacht dat beiden water bij de wijil doen om deze middenweg te bereiken.
Maar de manier waarop dit bereikt zou kunnen worden, vertoont in het

burgerlijke relatie-type geen eenduidig beeld. Gevraagd naar de manie-

ren waarop men gewoonlijk met conflicten omgaat, blijken zowel emotio-

nele uitbarsting, ontwijkingsmanoeuvres of eenzijdige stappen als ra-

tionele conflictoplossing voor te komen. Achter deze variatie van mani-

feste gedragswijzen kan niettemin een gemeenschappelijke lijn onderkend

worden (8). In tegenstelling tot het partnerschap-type verloopt de con-

flictoplossing namelijk zelden volgens een bewust patroon. De gegeven

antwoorden vallen in drie groepen uiteen: sommigen wisten met de vraag

eigenlijk geen raad en hebben kennelijk geen gewoonlijke manier van

conflictoplossing; anderen reageerden alleen op het scala van voorbeel-

den die door de interviewer werden gegeven; en weer anderen zeiden in

eerste instantie dat ze geen gewoonlijke manier voor conflictoplossing

hebben om vervolgens toch een of meerdere elementen van mogelijke ma-

nieren te noemen, die v66r het gesprek niet als zodanig benoemd waren

en veelal ook tijdens het gesprek niet als zodanig herkend werden. Voor

de twee laatste groepen geldt dat ze zich wel een voorstelling konden

maken van de bedoeling van de vraag, maar dat ze zich van het gevraag-

de, hun gewoonlijke manieren van conflictoplossing, niet of nauwelijks

bewust (geweest) zijn. Al met al zijn in het burgerlijke relatie-type

strategie&n ten behoeve van de conflictoplossing, bedoeld in de zin van

bewust gekozen patronen voor dit doel, derhalve nauwelijks aanwezig.

Conflicthantering of -oplossing is in dit type hoofdzakelijk een min of

meer vanzelf verlopend, ongestructureerd en ongestuurd proces. Daaren-

tegen is men zich in het partnerschap-type w61 ervan bewust bepaalde

manieren in de loop van de tijd geleerd of ontdekt te hebben, die door
beide partners geleidelijk aanvaard zijn, ook al bestaan deze strate-

gieEn niet als het resultaat van expliciete afspraken en regels. Dit

leerproces is ongestuurd, maar de geleerde patronen worden bij de con-

flicthantering bewust in de praktijk toegepast en mogen dus als strate-

gie worden beschouwd. Er zijn derhalve twee duidelijke verschillen tus-

sen het partnerschap-type en het burgerlijke type. In het burgerlijke

type vormen de gedragswijzen ter hantering of oplossing van conflicten

geen strategieEn voor dit doel; in het partnerschap-type is dit w61 het

geval. De manifeste gedragswijzen gaan in dit type duidelijk in de
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richting van rationele conflictoplossing, waarin overleg en onderhande-

ling een belangrijke rol spelen, terwijl er in het burgerlijke type een

grote variatie in gedrag bestaat. Het ligt overigens voor de hand dat
het ontbreken van strategiean een verklaring is voor deze variatie.

"We zeggen gewoon eerlijk waar het op staat. Bewuste regels hebben
we  niet,  want  als  we  ruzie hebben,  dan  praten  we niet,  dan
schreeuwen we, tot er &En de deur achter zich dichttrekt. Als we
weer in de kamer zitten is er stilte en leven we er gewoon om
heen. Een oplossing  is  er  dan nog steeds niet" (vrouw, gehuwd).

"Geen spelregels nee. Met slapen gaat het wel weer over. En de
volgende dag zijn we rustig en dan praten we het uit" (vrouw, ge-
huwd).

"Altijd water bij de wijn doen, maar dat is ook een kwestie van
overtuigen. Als je allebei erg principieel blijft, dan komt er
nooit een oplossing. We worden vrij weinig emotioneel, het zal wel
een compromis worden" (man, gehuwd) .

"Mijn mening blijft altijd gewoon overeind staan. (Interviewer:
dus je doet geen water bij de wijn?) Nee, en toch komen we dik-
wijls tot een oplossingl (Interviewer: dan weet ik wel wie er hier
water bij de wijn doetl) Nee hoor, ik bedoel, mijn mening blijft
staan, maar soms kan ik me goed aan het conflict aanpassen en me
dus naar het conflict gedragen en niet naar inijn eigen mening"
(man, gehuwd).

"Spelregels?   Tja   . . .   zo min mogelijk emotioneel worden?  Nou  ja,
dat is eigenlijk wel goed, h&? Maar dat heb je niet altijd in de
hand. Compromissen zoeken? Is dat een spelregel? Nou ja, vaak moet
dat wel. Niet onnodig kwetsen ... nee ... niet onnodig. Eerlijk
zijn, ja natuurlijk. Duidelijk zijn, ja, maar dat gaat niet zo
gemakkelijk" (man, gehuwd) (respondent reageert op door inter-
viewer genoemde voorbeelden, AvdA).

"Nee, we gebruiken daarvoor geen regels. Het gaat gewoon vanzelf.
Nee hoor, die voorbeelden komen niet in aanmerking. Als er ruzie
is wordt er gewoon flink geknald en als de kruitdampen zijn opge-
trokken, zien we het resultaat wel (lacht)" (man, gehuwd).

"Het gaat wel eens hard tegen hard. Maar je probeert argumenten
aan te dragen en als je merkt dat je in de ruzie te ver bent ge-
gaan, dan maak je het naderhand weer goed. Er zijn geen specifieke
regels voor. Het loopt niet volgens een bepaald patroon" (man, ge-
huwd).

"Met name gewoon goed praten met elkaar, goed luisteren   naar   el-
kaar  en  de  ander  niet  onderbreken.  Verder  gaat het  vanzelf"
(vrouw, samenwonend).
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Tenslotte gaan we in op de bereidheid om hulp in te roepen bij conflic-

ten of problemen. Zoals bij de beschrijving van het partnerschap-type

reeds is gesteld heeft dit vooral betrekking op de openheid of beslo-

tenheid van de relatie. In het burgerlijke relatie-type bestaat er een

tamelijk grote drempel om hulp van anderen in te roepen. Een derde zou

hiertoe niet of waarschijnlijk niet bereid zijn; men is van mening dat

problemen z6lf opgelost moeten worden. Hulp inroepen geeft aan dat men

gefaald heeft en is daarom moeilijk te verteren. Men heeft ook weinig
vertrouwen in de mogelijkheden van anderen om bij problemen te helpen.

Twee derde van de groep paren uit het burgerlijke relatie-type zou w61

hulp inroepen, maar all&6n als het echt niet meer gaat. Door beide

groepen wordt geen onderscheid gemaakt tussen financiUle problemen of

relatieproblemen. Evenmin wordt er een voorkeur uitgesproken voor per-

sonen of instanties tot wie men zich eventueel zou wenden. Terwijl men

in het partnerschap-type een duidelijke voorkeur voor vrienden heeft,

worden in het burgerlijke type familieleden, vrienden en kennissen, en

professionele instanties even vaak genoemd.

"Ik zou eventueel hulp van instanties inroepen. Je gaat toch ook
naar een dokter. Maar dan moet het wel h661 hoog zitten" (man, ge-
huwd).

"Hangt ervan    af    waar    het    om    gaat.    Als    het om materidle dingen
gaat,   dan   zou   ik  nog  wel hulp inroepen.   Maar voor emotionele  din-
gen zeker niet" (vrouw, gehuwd).

"Ik zou geen hulp inroepen. H66guit van familie of vrienden" (man,
gehuwd).

"Ik zou proberen het eerst zelf op te lossen. Fn misschien als het
nog steeds niet lukt, dat ik dan de hulp van anderen zou inroepen.
Je huwelijk is toch echt van jezelf" (vrouw, gehuwd).

"Financiale problemen ... nee, dat zou ik niet doen, daar zou ik
me voor schamen. Relatieproblemen ook niet, ik ben wat dit betreft
erg op mezelf. Ik vind dat dit ergens toch zelf op te lossen moet
zijn" (vrouw, samenwonend).

"Ik zou geen hulp inroepen van anderen. Ik zou het zelf willen op-
lossen. Als dat niet meer kan, dan is het voor mij afgelopen"
(vrouw, gehuwd).

"Nee, van niemand. Ook niet van familie. Als het echt niet meer
gaat? Ik weet het niet ... ik zou tot het uiterste gaan, dus mis-
schien dat ik dan wel hulp in zou roepen. Maar het staat me erg
tegen" (man, gehuwd).
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"Hulp van anderen vind ik griezelig. Ik wil het eigenlijk samen
oplossen. Er zijn wel eens mensen te hulp geschoten, vooral een
broer van hem, maar daar zijn we niet op ingegaan. In uiterste
nood zouden we dus wel ergens naar toe kunnen, maar dat hebben we
niet gedaan. Misschien een huisarts, als we er helemaal niet meer
uit komen" (vrouw, gehuwd).

De communicatie in het algemeen en bij besluitvorming en conflictoplos-

sing laat in het burgerlijke relatie-type het volgende beeld zien. De

openheid in de communicatie is in het burgerlijke relatie-type geringer

dan in het partnerschap-type, maar wel groter dan vanuit het burgerlij-
ke ideaaltype verwacht zou worden. Met name de openheid in houding en

gedrag bij persoonlijke en relationele aangelegenheden is verrassend en

dient beschouwd te worden als een opvallend verschil tussen het burger-

lijke ideaaltype en het empirische type. De omvattendheid van de rela-

tie, met name het principe van "samen doen en samen delen" komt sterk
tot uiting in de opvatting dat men altijd eerlijk en open tegenover de

partner moet zijn; dit kenmerk kan nauwelijks als een indicatie voor de

openheid in de communicatie gezien worden. Het genoemde principe be-

paalt ook het doel van conflictoplossing en besluitvorming. Wat dit

laatste betreft: de aangetroffen eenzijdigheden zijn kenmerkend voor

dit relatie-type (zie ook paragraaf 5.4. sub C.).

Ook de aandacht voor een goed verloop in de communicatie is in het bur-

gerlijke relatie-type groter dan in het ideaaltype werd verondersteld.

Niettemin   is de burgerlijke "trend" nog duidelijk herkenbaar:   er   be-

staat een beperkt beeld van voorwaarden voor een goede communicatie,

terwijl men zich bovendien vaak niet bewust is van het gebruik van be-

paalde voorwaarden. Men benoemt bepaalde gedragswijzen niet als voor-

waarden hiervoor, al zijn ze dat klaarblijkelijk wel. Hetzelfde kan ge-

constateerd worden over de wijzen van conflicthantering of conflictop-

lossing. In tegenstelling tot de veronderstelling in het burgerlijke
ideaaltype wenst men conflicten niet te vermijden, hoewel men ze met

gemengde gevoelens bekijkt. Feitelijk zijn er bepaalde gedragswijzen om
conflicten te hanteren, maar men is zich meestal niet bewust van patro-
nen hierin, zodat van strategiedn  niet kan worden gesproken.   In  het  al-
gemeen blijkt dat het verloop van de communicatie in het burgerlijke

relatie-type afwijkt van het ideaaltype - meer dan bij andere aspecten
van de twee-relatie  -,   maar   toch  niet   in   dle  mate   dat  van een afscheid
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van het burgerlijke patroon kan worden gesproken. Deze conclusie base-

ren we met name op het feit dat onderhandeling en overleg in het rela-
tie-type B g&6n rol van betekenis spelen. De structuur van de relatie

wordt ingegeven door de basisoriantatie gezinseenheid en de daaruit

voortvloeiende elementen van de omvattendheid. Hieruit komen directe en

duidelijke richtlijnen voort en deze geven de structuur van de relatie

in veel opzichten een vastomlijnd karakter. Onderhandelingsprocessen
Zijn overbodig.

De verschillen tussen het partnerschap-type en het burgerlijke type

zijn bij de communicatie minder groot dan bij andere aspecten van de

twee-relatie. Dit is vooral het geval bij de openheid in de communica-

tie, terwijl verschillen het duidelijkst optreden bij de besluitvor-

ming, het belang van een goede communicatie en de hantering van strate-

gie'Jn voor de conflictoplossing. In het algemeen zijn de verschillen,

met uitzondering van deze drie aspecten, evenwel vooral gradueel.

5.6.  Beleving van seksualiteit in de twee-relatie

Het oordeel van de paren van het burgerlijke type over de toegenomen

seksuele vrijheden is niet onverdeeld positief. Hoewel men het wel goed

vindt dat er meer mag op seksueel gebied, worden er nogal wat bedenkin-

gen naar voren gebracht. De positieve aspecten die worden onderkend

zijn ook bij het partnerschap-type al gesignaleerd: toegenomen open-

held, minder taboes, aanvaarding van een grotere variatie van seksuele

uitingen, ontkoppeling van seksualiteit en voortplanting door het be-

schikbaar zijn van voorbehoedmiddelen en erkenning van het recht van de

vrouw op een eigen seksualiteitsbeleving. Daarnaast is er een uitge-

breid beeld van negatieve aspecten. In tegenstelling tot het partner-

schap-type bestaat er huiver tegenover het experimenteergedrag van ado-

lescenten, omdat men hen te jong vindt. Z66r vaak wordt gesteld dat de

vrijheid op seksueel gebied t& groot is geworden, is doorgeschoten. Een

voorbeeld hiervan acht men de buitenechtelijke seksualiteit, waartegen-

over men zeer afwijzend staat, zoals betoogd in paragraaf 5.3.(sub C.).

Ook wordt vaak de opvatting gehoord dat men tegenwoordig te snel seksu-
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eel contact met elkaar heeft. Dit houdt verband met het feit dat men
geneigd is seksueel contact voor te behouden aan een vaste relatie (zie

verderop  in deze paragraaf). Tenslotte blijkt  men ook moeite te hebben
met openheid in de seksualiteit; men vindt dat er te veel over gepraat
wordt en dat zaken die met seks te maken hebben, te veel getoond wor-
den. Ook dit zou zijn doorgeschoten. Het is opvallend dat er in het
burgerlijke type vooral in normstellende zin over seksualiteit wordt
gesproken, terwijl in het partnerschap-type het oordeel over bepaalde

gedragingen afhangt van de mogelijke effecten op individuele seksuele
vorming en ontplooiing. In het partnerschap-type wordt een bepaalde
ontwikkeling schadelijk geacht, als die negatieve effecten op iemands
seksuele ontwikkeling heeft; in het burgerlijke relatie-type wordt een
bepaalde ontwikkeling afgewezen als die een morele grens overschrijdt
(en die vanwege de grensoverschrljding automatisch schadelijk wordt ge-
acht).

"Het is wel goed dat tussen man en vrouw er meer over gepraatwordt en gemakkelijker. En dat er wat gelijkheld is gekomen in de
seks. Het is nu heus niet meer zo dat alleen de man plezier moet
hebben. En voor de jeugd ... ja, het is natuurlijk wel goed om wat
te experimenteren, maar dat hele losbandige ... dat iedereen maarmet iedereen in bed duikt, dat zie ik niet zo zitten" (man, ge-
huwd).

"In principe is het wel ok&, dat de vrijheid toegenomen is, maar
ik zie toch duidelijk ook negatieve kanten, zoals kinderen die
veel te vroeg al aan de pil zijn; het naar bed gaan, dan weer met
de  een,  dan  weer  met de ander" (vrouw, gehuwd).

"Wel goed ergens, dat er wat meer vrijheid is. Het zou niet goed
Zijn om het zo strak te houden. Maar als je ze hoort tegenwoordig,
zo  van hup meteen  het  bed  in  ..." (man, gehuwd).

"Een goeie zaak, maar waar trek je de grens? Er zijn situatles dieik te ver vind gaan, zoals mannen met kleine kinderen, dat vindt
men tegenwoordig ook al heel normaal ..." (man, gehuwd).

"Het is wel prettig dat het uit de taboesfeer is gehaald, zonder
meer positief. Kinderen groeien ermee op, als iets normaals, datis het in feite ook. Alleen, ik denk dat de mensen soms te gemak-
kelijk een seksuele relatie aangaan juist omdat het veiliger is
geworden (doelt  op aanwezigheid van voorbehoedmiddelen,  AvdA).
Daar heb ik toch wel een beetje reserve bij. Op een bepaalde leef-ti jd  is  het  ook  een  "must"   om  mee  te  doen  en  mee te kunnen praten:
seks  om  de  seks, in plaats  van   seks  om de liefde" (vrouw, gehuwd).
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"Er  is  inderdaad een grotere vrijheid gekomen: er wordt vrijer
over gepraat en vrijer mee omgegaan. Dat vind ik goed, maar het
moet niet overtrokken worden. Ik ben er niet vies van, maar het
moet niet aan de grote klok worden gehangen. Sommige t.v.-program-
ma's voor kinderen bijvoorbeeld met kut en lul erin, dat hoeft nou
ook weer niet" (man, gehuwd).

Voor de eigen relatie vindt men seksualiteitsbeleving redelijk belang-

rijk, al vinden mannen het belangrijker dan vrouwen. De mannen in het

burgerlijke type vinden het ongeveer even belangrijk als de mannen En

vrouwen in het partnerschap-type. De betekenis van seksualiteitsbele-

ving voor de eigen relatie is vooral gelegen in de uiting van een diepe

genegenheid voor elkaar. De bevrediging van lichamelijke behoeften komt

pas op de tweede plaats. In dit opzicht is er geen verschil tussen man-

nen en vrouwen. Het belang van seksualiteit wordt ontleend aan de moge-

lijkheid om genegenheid tegenover elkaar en de hechte band die men tot

elkaar heeft tot uitdrukking te brengen. Over de plezierbeleving en de

lichamelijke functies van seksualiteit wordt vaak niet gesproken. Als

dit wel in de overwegingen wordt betrokken, ontleent het zijn functie

en betekenis vooral  aan het genegenheidsmotief.  Uit de beschikbare  in-

formatie wordt niet geheel duidelijk of het lichamelijke aspect uit-

sluitend legitlem wordt geacht binnen het kader van de uiting van gene-

genheid voor elkaar; wel wordt het nagenoeg altijd in dSt kader ge-

noemd. In tegenstelling tot het partnerschap-type wordt het lichame-

lijke aspect niet nSAst het genegenheidsaspect geplaatst.  Overigens

heeft een aantal respondenten in dit relatie-type veel moeite om over

hun eigen seksualiteit te praten. Zij geven weinig toelichting en voe-

len zich zichtbaar ongemakkelijk (getuige de commentaren van de inter-

viewers), hoewel ze over toegenomen seksuele vrijheden in het algemeen

w61 een uitgesproken mening hebben. Voor hen was de vraag naar het be-

lang en de betekenis van seksualiteit in hun eigen relatie kennelijk

bedreigend. Een algemeen beeld is dit niet, want er ziln ook veel res-

pondenten die vrij en zonder schroom over hun eigen seksualiteit spre-

ken.

"Wel belangrijk, maar niet het belangrijkste. De betekenis ervan
is dat je dicht bij elkaar bent, je geeft elkaar warmte, geborgen-
heid" (vrouw, gehuwd).

"Wel belangrijk. Je komt dan echt tot elkaar. Dan laat je blijken
dat je veel om elkaar geeft" (man, gehuwd).



196

"In zoverre wel belangrijk, als het niet puur om de seks is, ge-
meenschap alleen om de seks, nee. Als het is van: ik moet zo no-
dig, soms kan de een daar behoefte aan hebben, nou ja goed, voor-
uit dan maar. Maar in hoofdzaak moet daar een bepaald gevoel aan
vooraf gaan: goh, wat gezellig, wat hebben we een leuke avond ge-
had of wat hebben we gezellig zitten praten of we zijn in een be-
paald probleem tot een bepaald iets gekomen, dan is het heel fijn
om  dat te "bekronen",  om die eenheid  die  je  in dat gesprek  hebt  af
te ronden" (vrouw, gehuwd).

"Ik vind niet dat het het belangrijkste moet zijn, voor mij zou
het niet het belangrijkste kGnnen zijn. Het zou natuurlijk prach-
tig zijn, als het seksueel zowel als geestelijk optimaal zou wer-
ken, maar voor mij is het geestelijke belangrijker dan het licha-
melijke ... Het is 66n van de manieren om iemand te laten merken
hoeveel je van hem houdt" (vrouw, gehuwd).

"Seksualiteit in de relatie heeft een hele grote betekenis voor
mij. Je komt dan heel dicht bij elkaar; je kunt daarin gevoelens
tot uiting brengen voor de ander. Als er iets met je seksuele
relatie   is,   dan   zit   er   ook   iets   in je huweli jk  niet  goed"   (man,
gehuwd).

"Door die seksualiteit kom je dichter tot elkaar. Het is zeker
niet het belangrijkste,  maar  het  is  wel de uiting van liefde  en
emotie en de band wordt er ook hechter door" (vrouw, gehuwd).

"Best belangrijk. Dat je tijd voor elkaar hebt. Het is ontspan-
ning, het zijn de meest ontspannende momenten. Dan blijkt ook of
je  relatie  goed is" (vrouw, gehuwd). (Commentaar interviewer  bij
deze respondent: snel verder gegaan. Dit was voor haar duidelijk
bedreigend).

EEn van de geopperde bezwaren tegen toename van seksuele vrijheden is

dat men tegenwoordig te snel of te gemakkelijk seksueel contact met el-

kaar zou hebben. Dit verwijst naar het kader waarin seksualiteit wordt

geplaatst en waarbinnen seksueel contact waardevol wordt geacht. Con-

creet is onderzocht of men van mening is dat seksueel contact pas 6cht

waardevol beschouwd mag worden als het plaatsvindt in een vaste rela-

tie. In het partnerschap-type wenst men seksueel contact niet voor te

behouden aan een vaste relatie: het kan ook waardevol zijn in 66nmalige
contacten. Wel neigt men er toe seksueel contact als waardevoller te

zien, indien er een meeromvattende band is met de seks-partner, maar

dat hoeft geen vaste relatie te zijn. Daarentegen is men in het burger-

lijke type van oordeel dat seksueel contact eigenlijk alleen waarde

heeft in een vaste relatie; vooral vrouwen spreken zich sterk in deze
zin uit. Bij mannen kan soms een meer tolerante houding tegenover een-
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malige seksuele contacten worden aangetroffen, hoewel ook zij in het

algemeen een duidelijke voorkeur hebben voor een vaste relatie. Niette-

min is het verschil tussen mannen en vrouwen opvallend, omdat het te

maken heeft met de kracht van de norm: voor de meeste vrouwen is de

vaste relatie het enige geoorloofde kader voor de seksualiteitsbele-

ving. Bij de mannen is een dergelijke norm zwakker ontwikkeld en is

sprake van een voorkeur voor een vaste relatie zonder volledige uit-

sluiting van andere "lossere" verbanden. Maar voor de groep paren uit
het burgerlijke type als geheel geldt wel dat zij hun oordeel niet ba-

seren op psychologische motieven of effecten. Bij de paren van het

partnerschap-type speelt dit een belangrijke rol bij hun oordeel over

de betekenis van eenmalige seksuele contacten. Dergelijke contacten

kunnen volgens hen ook waardevol zijn, als men ze plaatst binnen de

gegeven context of als men rekening houdt met de situatie van degenen

die het betreft. Aan een dergelijke genuanceerde oordeelsvorming komt

men in het burgerlijke type niet toe: hier geldt de norm dat seksuali-

teitsbeleving pas echt waardevol is in een vaste relatie, ongeacht con-

text of situatie. De vaste relatie is het referentiekader, 66k bij de

mannen. Men staat   over het algemeen w61 positief tegenover voor-echte-

lijke seksuele omgang (men bedenke dat bijna alle paren uit het bur-

gerlijke type gehuwd zijn). Dit is verantwoord in verband met een goede

voorbereiding op het huwelijk. De traditionele beperking van seksuali-

teit tot de huwelijksrelatie wordt niet aangebracht.

"Ik  denk  toch  wel  dat   seks   in een vaste relatie  pas echt waarde
krijgt. Voorechtelijke seks vind ik wel een goede zaak. Je moet
geen kat in de zak kopen! Dat mag best. Maar in het huwelijk wordt
het Snders" (vrouw, gehuwd).

"Pas waarde in een vaste relatie, of dat nou een huwelijk is of
niet. Een eendagsvlieg achter in de poort, nee" (man, gehuwd).

"Een   beet je experimenteren   mag  wel:   dan   kun   je ook uitzoeken   bi j
wie je je het prettigst voelt. Maar het is oppervlakkig ... moet
wel oppervlakkig zijn. In je huwelijk krijgt het diepte, je groeit
naar elkaar toe. Je werkt er ook aan, je gaat uitzoeken wat je
lekker vindt  en zo" (vrouw, gehuwd).

"Je   moet   toch   iets voor elkaar voelen,   iets om elkaar geven.   Zo
maar seks vind ik niets waard" (vrouw, gehuwd).

"De relatie moet wel vast zijn. Je moet het uit liefde doen en de
liefde die moet groeien. Je geeft niet veel om een persoon die je
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maar heel kort kent. Seks voor het huwelijk is goed als je voor
elkaar kunt kiezen.  Als je zeker  bent van elkaar" (vrouw, gehuwd).

"Dat   heeft toch alleen waarde in vaste relaties I Het moest    ook
eigenlijk niet kunnen, maar goed, dat kan nu eenmaal. Maar het
heeft helemaal geen waarde" (vrouw, gehuwd).

Wanneer we proberen een beeld te vormen van de seksualiteitsbeleving in

het burgerlijke relatie-type, dan kan geconstateerd worden dat de in-

vloed van de seksuele beheersingsmoraal nog aanzienlijk is. Dat blijkt

in de eerste plaats uit de ambivalente houding tegenover toegenomen

vrijheid op seksueel gebied: enerzijds wel een algemeen positief oor-

deel, maar anderzijds een in vele toonaarden geuite vrees dat het t6

ver zal gaan of al is gegaan. Hieruit spreekt de wens om zekere re-

stricties voor seksualiteit te handhaven. Sommige seksuele gedragingen

en uitingen dienen niet geoorloofd te zijn. Het wordt vanzelfsprekend

geacht dat mensen op seksueel gebied een zekere beheersing opgelegd

wordt (ook al aanvaardt men een verruiming van grenzen). Het duide-

lijkst komt de seksuele beheersingsmoraal tot uiting in het belang en
de betekenis van seksualiteitsbeleving voor de eigen relatie. Opvallend

is het geromantiseerde beeld van de seksualiteitsbeleving. De belang-

rijkste functie ervan is de uitdrukking van de band tot elkaar. Men be-

schouwt het als d6 manier bij uitstek om aan elkaar te tonen, hoe hecht

men zich met elkaar verbonden voelt. Dit is typerend voor het burger-

lijke type, maar 66k het feit dat over de genotsfunctie van seksuali-

teitsbeleving nauwelijks gesproken wordt. Seksualiteit dient de uit-

drukking te zijn van een geestelijke werkelijkheid, namelijk de hecht-

heid van de relatie, al is het feitelijk in de eerste plaats een licha-

melijk gebeuren. Als zodanig mag het echter nlet verzelfstandigen. In-

dicatief is ook de (zelfs in de schriftelijke verslagen) merkbare weer-

stand van een aantal respondenten om meer dan oppervlakkig over hun

eigen seksualiteit te spreken. Samenvattend is de seksuele beheersings-

moraal op drie manieren bespeurbaar in het burgerlijke relatie-type

(9) :  de aanwezigheid van lustangst en lustschuld;  een vorm van "moreel

boekhouden", waarbi j lust slechts acceptabel is binnen een kader   van

beheerst gedrag; en - in een spanningsvolle verhouding tot deze twee -

de seksplicht, omdat seksueel contact de bekroning is van een hechte

band. De invloed van de beheersingsmoraal markeert het belangrijkste
verschil met het partnerschap-type, waar van deze moraal duidelijk af-
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scheid is genomen; daar wordt seksuele betrokkenheid in al zijn aspec-

ten expliciet aanvaard.

Toch moeten bij het voorgaande enige kanttekeningen geplaatst worden.

Ten eerste zijn onze conclusies omtrent de invloed van de seksuele be-

heersingsmoraal in het burgerlijke relatie-type gedeeltelijk gebaseerd
op wat door de paren van dit type niet wordt gezegd en op indrukken

over de wijze van beantwoording. Dat noopt tot voorzichtigheid, hetgeen

bij het partnerschap-type overbodig is, omdat de paren van dit type

zicli over seksualiteitsbeleving veel explicieter hebben uitgelaten. In
de tweede plaats zijn de conclusies op een beperkt informatiebestand
gebaseerd; er valt over de kenmerken van de beheersingsmoraal natuur-

lijk nog veel meer te zeggen, hetgeen echter buiten de mogelijkheden en

bedoelingen van dit onderzoek valt. De belangrijkste kanttekening be-

treft echter het feit dat de beheersingsmoraal in het burgerlijke rela-

tie-type niet in extreme vorm wordt aangetroffen. Dat blijkt uit de po-

sitieve waardering van een aantal ontwikkelingen, zoals de ontkoppeling

van seksualiteit en voortplanting en van seksualiteit en het huwelijk,

de afname van het aantal taboes en de toegenomen openheid op dit ge-

bied. Ook zijn er geen aanwijzingen dat men seksualiteitsbeleving in de

eigen relatie als zondig ziet. De indruk bestaat dat seksualiteit posi-

tief aanvaard wordt, mits het binnen bepaalde kaders blijft en mits het

lichamelijke aspect niet overheerst. We hebben te maken met een milde

vorm van de beheersingsmoraal.

5.7. Gezinsvorming en opvoeding

In tegenstelling tot het partnerschap-type hebben de meeste paren uit

het burgerlijke type wel kinderen (in totaal twaalf van de vijftien).

Bij de behandeling van dit onderwerp bij het partnerschap-type is reeds

gesteld dat de aan- of afwezigheid van kinderen van invloed kan zijn op

houdingen en gedrag inzake gezinsvorming en opvoeding. Dat dient uiter-

aard ook hier te worden benadrukt. We bespreken allereerst de gezins-

vorming, waarbij het gaat om de wenselijkheid van voortplanting. Voor

de meeste paren m&t kinderen in het burgerlijke relatie-type was het
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min of meer vanzelfsprekend om kinderen te krijgen. Hoewel bijna altijd

met elkaar is gesproken over dit onderwerp, betrof dat hoofdzakelijk

het beste tijdstip, niet de vraag 6f men kinderen wenste. In veel ge-

vallen was het geen bewust besluit en (meestal) waren er ook geen spe-

cifieke motieven, uitgezonderd een emotioneel verlangen naar kinderen

of het streven naar completering van het gezin. Voorzover er niet uit-

sluitend positieve kanten gezien werden, wogen de nadelen in het geheel

niet op tegen de positieve aspecten. Van de kinderloze paren is er 66n

voor wie hetzelfde beeld geldt: dit paar wenst zeker kinderen, ziet

uitsluitend positieve kanten en wijst op de completering van het gezin

door de aanwezigheid van kinderen. De twee andere paren (waarvan er een

samenwonend is) wijken af van dit beeld: beiden wensen g66n kinderen en

zien voornamelijk negatieve aspecten. Hierin zijn zij zelfs extremer

dan de meeste paren uit het partnerschap-type.

Twee motieven zijn zoals gezegd voor de paren uit het burgerlijke rela-

tie-type belangrijk om w&1 kinderen te wensen. Het eerste is ook aange-

troffen in het partnerschap-type, hoofdzakelijk bij degenen die reeds

kinderen hebben of deze (zeker) wensen, te weten het intuItieve verlan-

gen naar of de emotionele behoefte aan kinderen. Het tweede motief

wordt vaak in &&1 adem met het eerste genoemd; soms is zelfs uit de ge-

bruikte bewoordingen niet op te maken of het om het ene of het andere

gaat. Het betreft de completering van het gezin door kinderen: ze horen

er gewoon bij, ze maken het gezin pas echt volledig. Het is de aantrek-

kelijkheid van het ouderschap op zichzelf; kinderen vormen een natuur-

lijk deel van het huwelijk; ze vormen de bekroning van een geslaagd hu-

welijk; het is de wens om een echt gezin te willen stichten. Veel min-

der belangrijk zijn twee andere motieven: het fijn vinden om kinderen

iets mee te geven of om ze te zien opgroeien en de mogelijkheid dat

kinderen een verrijking voor de twee-relatie zijn, een nieuwe impuls

bieden.

Negatieve aspecten van gezinsvorming worden nauwelijks gesignaleerd.

Niettemin ziln er twee overwegingen die voor sommige paren wel een rol

hebben gespeeld of nog spelen, ook al zijn ze niet doorslaggevend (ge-

weest), behalve bij de twee kinderloze paren die zeker geen kinderen
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wensen. Dezelfde overwegingen hebben  bij  het  partnerschartype vaak w61

de doorslag gegeven bij het besluit g&6n kinderen te willen: enerzijds

de beperking van eigen vrijheid en anderzijds de grote verantwoorde-

lijkheid die de opvoeding juist in de huidige tijd met zich meebrengt.

Bij het laatste motief ligt het accent op de onzekere toekomst voor

kinderen in de huidige samenleving vol gevaren en moeilijkheden. Op-

merkelijk is dat deze schaduwzijden in het burgerlijke type bijna uit-

sluitend door vrouwen worden genoemd. Enkele vrouwen m6t kinderen geven

bovendien te kennen dat naar hun ervaring de inperking van vrijheid en

mogelijkheden inderdaad een bezwaar is gebleken. Maar de positieve er-

varing van het ouderschap weegt daar duidelijk tegenop. Reeds is gesig-

naleerd dat twee kinderloze paren all&&n negatieve aspecten aan het

ouderschap zien. Bij beide paren speelt de afwezigheid van een emotio-

neel verlangen naar kinderen en de mogelijke beknotting van de eigen

vrijheid een belangrijke rol.

"Oh, dat was geen probleem. Ik heb niet gezegd: de maatschappij is

zo rot, we willen ze niet. Nee, we wilden grddg kinderen, leuk,
fijn, van ons, waar we voor mogen zorgen ... Nee, daar is nooit zo
openlijk over gesproken, maar nu ik er zo over nadenk, is dat ge-
woon  onbewust zo geweest" (vrouw, gehuwd).

"Bewust, gekozenl   Ja,   je  hebt een bepaalde leeftild...enom  kin-
deren te krijgen moet je niet te oud zijn! Tja, materieel is er
natuurlijk geen enkele reden voor. Je moet ze willen. Er is geen
enkel voordeel aan kinderen, behalve, eh, ja, gewoon, ik weet het
eigenlijk niet. Het hoort erbij, kun je zeggen. We zijn allebei
kind-vriendelijk, denk ik" (vrouw, gehuwd).

"We   hebben   er wel vantevoren over gepraat. En opeens wilden  we   al-
lebei, op hetzelfde moment. We hadden er niks tegen. Het leek ons
leuk, gewoon. Een vriend van me kwam hier laatst, zijn vrouw wilde

geen kinderen en hij wel. Toen had zijn vrouw gezegd dat hij maar
met rationele argumenten aan moest komen waarom hij kinderen wil-
de. Nou, heb ik toen tegen hem gezegd, er zijn geen rationele ar-
gumenten om kinderen te willen. Al het rationele van kinderen wil-
len is negatie f,   daar   moet je gewoon   niet   op   af   gaan"   (man,   gr
huwd).

"Ik zie het als een vervolmaking van het huwelijk. Zonder kinderen
hoef je net zo goed niet te trouwen. Dan kun je beter vrijgezel
blijven. Maar ik vind dat goed stom, vrouwen die zeggen dat ze
geen kinderen willen. Dat is toch het mooiste wat er is. Als je
zo'n schepseltje ziet, daar word je toch helemaal koud van, zoiets
liefs. Onbegrijpelijk dat er zijn die zeggen dat ze d'r geen wil-
len.  Volgens  mij  zijn  die niet normaal" (vrouw, gehuwd).
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"Ja, ik wil wel kinderen krijgen. Ik heb er behoefte aan. Wij pra-
ten er vaak over. Voor ons huwelijk hadden we afgesproken dat ik
nog vijf jaar zou blijven werken om de hypotheek af te lossen,
maar ik vind die vijf jaar nou te lang duren. Ik wil nu al kinde-

ren, maar hij vindt dat ik me aan de afspraak moet houden. Hij
vindt z'n eigen nog te jong en wil nog effe genieten. Het lijkt
hem maar niks met die jankerds om zich heen. Het is erg moeilijk
om me aan die afspraak te houden. Overal om me heen krijgen vrou-
wen kinderen. Twee jaar duurt nog zo lang. Kinderen krijgen is
altild m'n ideaal geweest" (vrouw, gehuwd).

"Ik  zou wel kinderen willen,   maar   dat   laat   ik m'n vrouw  niet  mer-
ken, want ik wil ze nG nog niet. We staan er financieel niet zo
goed voor en ik wil nog wat van het leven genieten ... Als ik een
jaar of drie, vier ouder ben, dan wil ik ze wel, denk ik, want het
spreekt   me   wel   aan   om een gezin te stichten" (man, echtgenoot   van
de vrouw hiervoor).

"Ik vind kinderen gewoon leuk, ze h6ren in een huwelijk. Je trouwt
voor kinderen. Als je kinderen wil hebben, dan trouw je daarvoor"
(vrouw, gehuwd).

"We hebben zeer bewust voor kinderen gekozen ... Belangrijkste
redenen waren dat ik van m'n werk weg wilde. En we zijn getrouwd
om kinderen te krijgen. We voelden dat we dichter tot elkaar zou-
den   komen met kinderen. We zagen er alleen maar voordelen   aan.   Ja,
als ik nu weer moest kiezen zou ik wel enkele jaren langer wach-
ten. Ik heb het idee dat ik me al zo gauw oud zal voelen" (vrouw,
gehuwd).

"Er zijn altijd risico' s en "voors en tegens"   in deze maatschap-
pij. Je ziet alles om je heen: kernbewapening, atoombommen, al-
lerlei enge dingen, maar ik zie er tech meer positieve dingen in.
Er is in alle tijden vast wel iets geweest, er zal altijd een re-
den   kunnen   zijn   om te zeggen: geen kinderen.   Maar  voor  ons,   wij
wilden  ze toch graag" (vrouw, gehuwd).

Naast de gezinsvorming is in het vraaggesprek ook de opvoeding aan de

orde gesteld. Gevraagd is welke waarden of doeleinden men belangrijk

vindt voor de opvoeding. Zoals reeds is beschreven vallen de antwoorden

in drie groepen uiteen:  opvoedingswaarden waarin aanpassing aan de

maatschappelijke orde benadrukt wordt; opvoedingswaarden waarin aan-

dacht voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden centraal staat; en

opvoedingswaarden rondom de ontplooiing van de persoonlijkheid en van

persoonlijke vaardigheden en eigenschappen. Vaak worden meerdere typen

opvoedingswaarden genoemd, maar legt men niet evenveel nadruk op elke

ervan; dit is mede beoordeeld. In het burgerlijke relatietype zijn het
vooral de eerste twee soorten opvoedingswaarden die het sterkst naar

voren komen: aanpassing aan de maatschappelijke orde en ontwikkeling
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van sociale vaardigheden. Het meest benadrukt wordt het eerste. De drie

kinderloze paren wijken niet af van de paren m6t kinderen. In tegen-
stelling tot het partnerschap-type komen de opvoedingswaarden niet in

een bepaalde combinatie voor, maar hoofdzakelijk apart, dus ofwel wordt

aanpassing aan de maatschappelijke orde benadrukt, ofwel ontwikkeling

van sociale vaardigheden. In het partnerschap-type worden de dominante

opvoedingswaarden (de ontplooiing van persoonlijke en sociale vaardig-

heden) meestal naast elkaar genoemd, in elkaars verlengde.

Over het algemeen zijn de antwoorden van de paren uit het burgerlijke
relalie-type bij dit oilderwerl) uitvoeriger dan die van de paren uit het

partnerschap-type, hetgeen bij de meeste andere onderwerpen omgekeerd

is. We hebben al het vermoeden uitgesproken dat dit verschil te wijten

zou kunnen zijn aan het feit dat de meeste paren uit het burgerlijke

type z6lf kinderen hebben en zich daarom veel concreter kunnen voor-

stellen wat er bij de opvoeding allemaal komt kijken. Het is mogelijk

dat ook het antwoordenpatroon beInvloed is door dit verschil in per-

soonlijke ervaring met de opvoedingstaak. Mogelijkerwijs benadrukken de

kinderloze paren uit het partnerschap-type op idealistische wijze voor-

al de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, omdat zij de leer-

school van de dagelijkse werkelijkheid van het opvoeden nog niet hebben

meegemaakt; terwijl de paren uit het burgerlilke type "wija" geworden

door die ervaring wat meer geneigd zouden kunnen zijn om het functio-

neren van hun kind in de maatschappij te benadrukken. We veronderstel-

len hierbij dat directe ervaring met de opvoedingstaak ouders gevoeli-

ger maakt voor de eisen van disciplinering en aanpassing, hetgeen hun

opvoedingswaarden zou kunnen beInvloeden. Een aanwijzing voor de juist-

heid van deze veronderstelling is het feit dat de moeders in het bur

gerlijke type, die de meeste tijd aan de opvoeding besteden, opvoe-

dingswaarden rond aanpassing aan de maatschappelijke orde het meest

frequent noemen. We moeten dus voorzichtig zijn met conclusies, hoewel

de patronen zowel in het partnerschap-type als in het burgerlijke type

zeer goed passen in het totaalbeeld. Wellicht zouden de trends minder

ver uit elkaar hebben gelegen indien voldoende paren in beide typen in

dezelfde situatie (hetzij wdl, hetzij g&En kinderen) hadden verkeerd en

er dus een vergelijking had kunnen plaatsvinden.
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"Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Eerlijkheid. Zorgen dat
ze vroeger of later een verhouding krijgen en dat ze gaan trouwen.

Respect voor oudere mensen. Luisteren naar wat op school, door
ouders en anderen gezegd wordt" (vrouw, gehuwd).

"Ik vind het veruit het belangrijkst dat kinderen goede manieren
hebben, dan kunnen ze overal terecht" (vrouw, gehuwd).

"Soepelheid in de omgang met andere mensen. Een stuk elasticiteit.
Ik heb grote moeite met brutaal gedrag. Ik vind dat kinderen zich
ook in volwassenen een beetje moeten inpassen, inleven" (vrouw,
gehuwd).

"Respect voor alle mensen, de ouders, dus niet dat de ouders de
sloof van hun kinderen worden. Dat ze zich tot een persoonlijkheid
ontwikkelen" (man, gehuwd).

"Hele ouderwetse dingen. Dat ze tegen oudere mensen U zeggen en
dat ze niet driftig worden. Ik zou ze willen opvoeden dat ze be-
leefd zijn en dat het gemakkelijke lieve kinderen zijn. Ze mogen
best hun nukken hebben, als ze maar geen ruziezoekers of rad-
draaiers worden" (vrouw, gehuwd, kinderloos).

"Dat ze altijd netjes blijven tegen anderen en weten hoe de wereld
in   elkaar   zit.    En ze moeten   in de maatschappij mee kunnen komen"
(vrouw, gehuwd).

"Dat ze een goed functionerend mens worden in deze maatschappij,
de regels en wetten van deze maatschappij moeten ze toch wel ken-
nen. Zichzelf leren kennen, zichzelf ontplooien, vind ik erg be-
langrijk. Ze moeten weten wat ze willen, ze moeten hun eigen weg
leren kennen. Heel belangrijk: voor zichzelf opkomen. Het individu
wordt steeds belangrijker,   van een ander   hoef   je   het   niet   meer   te
hebben, ieder  komt   op voor zichzelf,   dat  moet   je ze leren" (vrouw,
gehuwd).

"Eerlijkheid, geen agressie bijbrengen. Zoals   een   kind   is,   dat
moet je accepteren. Ze vragen   iets,   leg   het   uit,   als   ze  het  niet
kunnen begrijpen, dan komen ze er later nog wel mee. Gewoon zeg-
gen. Alles moet bespreekbaar zijn. Verder moeten ze wel duidelijk
weten waar ze aan toe en tot hoever ze kunnen gaan" (vrouw, ge-
huwd).

"Dat het redelijke mensen worden. Verantwoordelijke mensen. Ple-
zierig   in de omgang.   Fn   ik  hoop   dat ze vrolijk worden"   (man,   ge-
huwd).

Samenvattend blijkt gezinsvorming door de paren van het burgerlijke re-

latie-type als een onlosmakelijk onderdeel van hun relatie beschouwd te

worden. Zonder kinderen is de relatie niet volledig; zij vormen de be-

kroning van een goede relatie. Vermoedelijk heeft deze houding de slui-

merende emotionele behoefte aan kinderen, die kennelijk toch al bij



205

veel mensen in de leeftijd tot 30 A 35 jaar aanwezig is - we zien deze

66k bij de paren van het partnerschap-type zeer frequent -, gestimu-

leerd, waardoor een positief besluit over gezinsvorming juist in het

burgerlijke relatie-type vergemakkelijkt werd. Voorzover men al nadelen

ziet aan het hebben van kinderen, wegen deze niet op tegen de complete-

ring  van het gezin  en de emotionele behoe f te aan kinderen.   In   het   part-

nerschap-type overheerst daarentegen vooral de twijfel over voortplan-

ting; slechts een kleine minderheid wenst zeker w61 of zeker g6gn kin-

deren. Het motief van de vorming van een volledig gezin is nagenoeg af-

wezig. De balans van de twijfel wordt enerzijds bepaald door de intuy-

tieve behoefte aan of het emotionele verlangen naar kinderen en in min-

dere mate door het idee kinderen iets te kunnen meegeven en de behoefte

om kinderen te zien opgroeien en anderzijds door de mogelijke inperking

van de eigen vrijheid en mogelijkheden en door het opzien tegen de ver-

antwoordelijkheid van het opvoeden, zeker in de huidige problematische
samenleving. Voor sommige paren in dit type neigt de balans naar de ene

kant, voor andere  naar de andere kant; sommige paren zitten midden  in

de twijfel. Opvallend is overigens dat de belangrijkste overwegingen

van de paren van het partnerschap-type tdgen de gezinsvorming ook de

enige zijn die af en toe in het burgerlijke type genoemd worden. Maar

ze spelen binnen dit type altijd een ondergeschikte rol, behalve bij de

twee paren die geen kinderen hebben en deze ook zeker niet wensen.

Bij de opvoedingswaarden is er een interessant accent-verschil tussen

het burgerlijke type en het partnerschap-type. Hoewel door beide typen

de ontwikkeling van sociale vaardigheden en een soepele omgang met an-

dere mensen veelvuldig benadrukt wordt,  ligt  in het partnerschap-type

het accent vooral op een gelijktijdige ontwikkeling van deze vaardighe-

den en de ontplooiing van direct met de eigen persoonlijkheid verbonden

eigenschappen en vaardigheden. In het burgerlijke relatie-type wordt

daarentegen ofwel ontwikkeling van sociale vaardigheden ofwel aanpas-

sing aan de maatschappelijke orde benadrukt. Deze laatste opvoedings-

waarden spelen    in het partnerschap-type geen enkele rol. Anderzi jds
zijn in het burgerlijke type opvoedingswaarden rond de persoonlijke

ontplooiing niet helemaal afwezig, maar deze worden toch slechts spora-

disch benadrukt. We hebben dit accent-verschil dat geheel past in het
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totaalbeeld van beide relatie-typen, enigszins gerelativeerd vanwege

een mogelijke interveni&rende invloed van de feitelijke aan- of afwe-

zigheid van kinderen.

5.8. De sociale karakteristiek van het burgerlijke relatie-type

Na de beschrijving van de relationele kenmerken van het het burgerlijke

type in de voorafgaande zes paragrafen worden nu de sociaal-structurele

kenmerken van dit type in ogenschouw genomen. Zoals bij de sociale ka-

rakteristiek van het partnerschap-type is gesteld wordt hierdoor dui-

delijk binnen welke sociale categoriein in de anderzoeksgroep het type

wordt aangetroffen. We hebben al enkele keren ter sprake gebracht dat

het burgerlijke relatie-type bijna geheel bestaat uit gehuwde paren (er

is slechts 66n samenwonend paar). Anderzijds behoren elf gehuwde paren

in de onderzoeksgroep niet tot het burgerlijke type. In tegenstelling

tot de situatie bij de samenwonende paren is bij de gehuwden van een

nagenoeg samenvallen van relatievorm en relatie-type g&En sprake. De

sociale karakteristiek van het partnerschap-type is daarentegen bijna

gelijk aan die van de samenwonenden, omdat slechts twee samenwonende

paren er niet toe behoren en slechts drie gehuwde paren wdl.

Evenals in het partnerschartype zijn in het burgerlijke relatie-type

de meeste respondenten tussen 25 en 34 jaar oud. Maar in het eerst-

genoemde type zijn er ook nogal wat respondenten jonger dan 25 jaar,

wat bij het burgerlijke type bi jna niet voorkomt. Omgekeerd   is   in   het

partnerschap-type niemand ouder dan 34 jaar; in het burgerlijke type

zijn drie respondenten tussen 35 en 37 jaar oud. Deze verschillen in de

extreme leeftijdcategorie&n zijn verantwoordelijk voor het verschil in

de gemiddelde leeftijd tussen beide typen. In het partnerschap-type is

men gemiddeld ongeveer 28 jaar oud; in het burgerlijke type is dat bij-

na 30 jaar. De vrouwen zijn evenals in het partnerschap-type jonger dan

de mannen, maar het verschil is wat kleiner; ongeveer anderhalf jaar.

Dat verschil is overigens groter dan in de groep gehuwden als geheel,

waarvan de paren uit het burgerlijke type min of meer een deelverzame-
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ling zijn. De gehuwde mannen zijn gemiddeld nauwelijks een jaar ouder

dan de gehuwde vrouwen.

De duur van de relatie is in het burgerlijke type gemiddeld 7 jaar, een

half jaar korter   dan   bij de groep gehuwden als geheel, maar anderhalf
jaar langer dan in het partnerschap-type. Dit laatste wordt eveneens
vooral door verschillen in de extreme categoriei n veroorzaakt; slechts
enkele paren zijn korter dan 3 jaar bij elkaar, terwijl de meeste lan-

ger dan 5 jaar bij elkaar zijn, een vijfde zelfs langer dan 10 jaar
(10). Niemand is eerder gehuwd geweest; w61 zijn er twee gehuwde paren

die voor hun huwelijk enige tijd met elkaar hebben samengewoond (beide

paren rond 2 jaar). Reeds bekend is dat twaalf paren, allen gehuwd,

kinderen hebben, meestal 2. Twee derde van de kinderen is jonger dan 5

jaar (een derde zelfs jonger dan 2 jaar); een derde is tussen de 5 en

11 jaar. De meeste ouders hebben dus kinderen die de schoolgaande leef-
tijd nog niet hebben bereikt.

Het huidige of laatst uitgeoefende beroep vertoont in het burgerlijke

type een veel grotere variatie in sectoren dan in het partnerschap-
type. De grootste groep is werkzaam (geweest) in de industriale sector,

nagenoeg alleen mannen (ruim een vierde). Daarna volgen met elk een

vijfde van het aantal respondenten de dienstverlenende sector (uitslui-

tend  vrouwen,  nogal  wat  schoonmaaksters)  en  de  commercidle  sector

(meest mannen,  handel en verkopers).  Tenslotte is ruim een zevende

werkzaam (geweest) in een administratieve functie en iets minder dan

een zevende als vakspecialist (onderwijzend personeel, medisch perso-

neel). Dit beeld wijkt in grote lijnen niet af van de groep gehuwden

als geheel. Op het moment dat het onderzoek werd uitgevoerd zijn veer-

tien mannen en zes vrouwen beroepsmatig werkzaam. Negen vrouwen zijn

huisvrouw en een man is werkloos. Bij vijf van de vijftien paren werken

man en vrouw beiden, in twee gevallen beiden full-time en in drie

gevallen de man full-time en de vrouw part-time. Bij negen paren is de

man beroepsmatig werkzaam en de vrouw niet; bij een paar is de man

werkloos en de vrouw part-time werkzaam. De werkende mannen hebben al-

len een full-time baan; de zes werkende vrouwen besteden gemiddeld 22.5

uur per week aan hun beroepsmatige bezigheid. De negen huisvrouwen heb-
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ben allen vroeger gewerkt, maar zijn hiermee gestopt bij de geboorte

van hun eerste kind. Meestal werkten zij full-time. Deze patronen wij-

ken sterk af van die in het partnerschap-type. Daar zijn bij de meeste

paren man en vrouw beiden beroepsmatig werkzaam (of studerend), de man-

nen besteden hieraan gemiddeld wat meer tijd dan de vrouwen, doch het

verschil is gering (ongeveer 2 uur per week).

Ten aanzien van de genoten opleiding valt de groep paren van het bur-

gerlijke relatie-type hoofdzakelijk uiteen in vijf sectoren. Het tech-

nisch onderwijs (vooral LTS en MTS) omvat ongeveer een kwart van de

respondenten (nagenoeg alleen mannen), evenals opleidingen   in   de  eco-
nomische, administratieve en commerciale richtingen (met name MEAO en

HEAO>. Ruim een zevende van de respondenten heeft een opleiding in de

persoonlijke of sociale verzorging genoten (alleen vrouwen) en een even

grote groep algemeen onderwijs (MAVO of lagere school). De vijfde sec-

tor betreft de opleidingen tot onderwijzend personeel, die een tiende

van de respondenten omvat. Evenals bij de beroepssector zien we hier

typische verschillen tussen mannen en vrouwen optreden; er is een ster-

ke tendens naar geslachtsgebonden opleidingen en beroepen. In het part-

nerschap-type is dit minder het geval, al is het ook daar bespeurbaar.

Hoewel  er accentverschuivingen  zijn,  lijkt de groep paren van het

burgerlijke relatie-type sterk op de groep gehuwden als geheel voor wat

betreft de opleidingssector en de geslachtsverschillen in dit opzicht.

Het gemiddelde besteedbare inkomen per individu ligt in het burgerlijke

type tussen f. 1.000,-- en f.  1.500,-- per maand. Dit is nauwelijks

verschillend van het partnerschap-type. Maar het zal geen verbazing

wekken dat beide typen sterk van elkaar gaan verschillen, indien mannen

en vrouwen afzonderlijk worden beoordeeld. Het gemiddelde besteedbare

inkomen van de man is in het burgerlijke type ongeveer vier keer zo

hoog als dat van de vrouw: tussen f. 2.000,-- en f. 2.100,-- per maand.

Dit wordt uiteraard veroorzaakt door het grote aantal vrouwen, dat geen

betaald werk verricht. Maar ook de zes werkende vrouwen hebben een dui-

delijk lager besteedbaar inkomen dan hun partner. Het aantal per week
gewerkte uren verklaart dit verschil slechts gedeeltelijk. Hoewel ook

in het partnerschap-type de mannen gemiddeld een hoger besteedbaar in-
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komen inbrengen, is het verschil daar veel kleiner (namelijk f. 300,--;

de zes werkende vrouwen in het burgerlijke type verschillen daarentegen

gemiddeld ruim f. 1.000,-- met de mannen). Er zijn in het burgerlijke

relatie-type ge6n paren bij wie het verschil in besteedbaar inkomen
tussen man en vrouw afwezig of gering is. Daarentegen zijn er twaalf

paren bij wie het verschil meer dan f. 1.000,-- ten gunste van de man

is. Twee vijfde van de paren van het burgerlijke type heeft een totaal

besteedbaar inkomen per huishouden tussen f. 1.500,-- en f. 2.500,--

per maand; bijna de helft tussen f. 2.500,-- en f. 3.500,-- en ruim een

tiende tussen f. 3.500,-- en f. 4.500,-- per maand. Doordat in het

partnerschap-type ruim een kwart van de paren zich in deze laatste ca-

tegorie bevindt, ligt het gemiddelde besteedbare inkomen per huishouden

daar iets hoger dan in het burgerlijke type. Het vindt zijn oorzaak in
het grote aantal twee-verdieners in het partnerschap-type (11).

Drie kwart van de respondenten wier relatie tot het burgerlijke type

behoort, beschouwt zichzelf als godsdienstig; twee derde rekent zich

tevens tot een kerkgenootschap, namelijk de Rooms-Katholieke kerk. In

het partnerschap-type is de trend omgekeerd; ruim drie kwart is niet

godsdienstig. Van degenen die zichzelf in het burgerlijke type Rooms-

Katholiek noemen bezoekt echter slechts een klein deel regelmatig de

diensten. De meesten gaan nooit of alleen af en toe naar de kerk. Twee

derde van de paren van het burgerlijke type is gelijk gezind in gods-

dienstigheid; dit is wat lager dan in het partnerschap-type. Er is 660

paar, van wie de ene partner zich Rooms-Katholiek noemt, terwijl de

andere zich niet tot een kerkgenootschap rekent. Bij de overige vier

paren is de ene partner w61 godsdienstig en de andere niet.

Het laatste sociale kenmerk dat hier wordt behandeld, is tevens het be-

langrijkste: het sociale milieu, zoals vastgesteld aan de hand van het

beroeps- en opleidingsniveau. Verondersteld wordt dat waarden, normen

en gedragspatronen rondom intieme relaties sterk samenhangen met socia-

le achtergrond; bovendien wordt wel verondersteld dat de ontvankelijk-

heid voor veranderingen in waardenpatronen, normen en gedragswijzen op

dit gebied samenhangt met sociaal milieu. In het burgerlijke relatie-

type is het sociale milieu sterk verschillend van het partnerschap-
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type. In dit type behoort twee derde van de respondenten tot de hoogste

categorie; in het burgerlijke type is dit maar een vijfde. Daarentegen

verschuift het accent in de richting van de laagste categorie: in het

partnerschap-type behoort gGEn der respondenten hiertoe, in het burger-

lijke type is dit maar liefst de helft. Van de vrouwen behoort zelfs

twee derde tot deze categorie. In het partnerschap-type is er een ge-

ring verschil in het gemiddelde van de mannen en vrouwen ten gunste van

de eerstgenoemden; dit is in het burgerlijke type veel groter. Vrouwen
zijn in het burgerlijke type zowel in de hoogste als in de middencate-

gorie nogal onderbedeeld. Ook per paar is dit verschil duidelijk zicht-

baar: bij de vijf paren van wie man en vrouw g66n gelijke achtergrond

hebben, heeft de man telkens de hoogste sociale achtergrond. Dit is een

derde van het totaal aantal paren in het burgerlijke type; in het part-

nerschap-type komt dit bij een vijfde van de paren voor. In de groep

paren als geheel heeft men in het burgerlijke relatie-type een midden

tot lage sociale achtergrond;  in het partnerschap-type een hoge tot

midden sociale achtergrond. Met name het opleidingsniveau vertoont het

grootste verschil.

5.9. Kort profiel van het relatie-type B, het burgerlijke type

Een hecht gezinsleven, het paar als eenheid en kameraadschappelijkheid
vormen de drie basisoriantaties van het empirische burgerlijke relatie-

type. Daarbij ligt het accent sterk op de gezinseenheid. Indien hierop

het   streven  van  man en vrouw gericht   is,   en dat dient  het   in  dit  rela-

tie-type te zijn, dan wordt kameraadschappelijkheid automatisch be-

reikt. Vertrouwen in elkaar, vriendschap en wederzijdse steun zijn on-
losmakelijk verbonden met de hechte eenheid van man en vrouw. In vele

concrete aspecten van de relatie komen deze oridntaties tot uitdruk-

king. Het is zichtbaar in de omvattendheid van de relatie: de sterke

onderlinge verstrengeling, het bijna absolute 'commitment' tot de rela-

tie, de sterke beslotenheid ervan. Loyaliteit en toewijding in de twee-

relatie zijn altijd geldende vereisten. Voor de vorming van persoon-

lijke banden en in het kader van intermenselijke behoeftenbevrediging
is de twee-relatie een exclusieve, unieke en totale gemeenschap. Het is
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het enige identificatiepunt voor het individu. De basisoridntaties ka-

meraadschappelijkheid en gezinseenheid werken ook door in de communica-

tiepatronen: in de openheid, in de wijze van besluitvorming en in de

maniere,1 waarop wordt omgegaan met conflicten. De seksualiteitsbeleving

staat  in  het  licht van  de  intieme eenheid die het  paar moet  zijn.

Seksualiteit ontleent zijn voornaamste functie en legitimiteit hieraan.

De voortplanting vormt een bijzonder centraal element in de relatie,

omdat het gezien wordt als de bekroning van een geslaagde gezinseen-

heid. Kinderen maken deel uit van de gezinseenheid, zij horen er van-

zelfsprekend bij;  zij vervolmaken de relatie. Aan de basisoriUntatie

gezinseenheid wordt de belangrijkste grondslag ontleend voor een sub-

jectief idee van gelijkheid van man en vrouw in de relatie en van de

aanwezigheid van evenwichtige verhoudingen. Een grote rol spelen in dit

verband de onderlinge verstrengeling en het soepel als eenheid functio-

neren met ieder eigen taken. Hier liggen de primaire verantwoordelijk-

heden van man en vrouw. Evenwichtigheid, gelijkheid en onafhankelijk-

heid worden gelijkgesteld met een streven om zoveel mogelijk samen te

doen en samen te delen. Het subjectieve gevoel van gelijkheid wordt

niet zozeer geassocieerd met een gezamenlijk delen van aanwezige taken,

maar eerder met een complementaire vervulling ervan.

Hoezeer de gezinseenheid in dit relatie-type centraal staat blijkt

zelfs uit opvattingen over maatschappelijke veranderingen rond primaire

relaties. Zo vindt men samenwonen minder gewenst, omdat het idee be-

staat dat men in deze relatievorm een minder hechte band tot elkaar

ontwikkelt en zich onvoldoende verantwoordelijk voelt tegenover elkaar.

Zo acht men echtscheiding onder meer problematisch, omdat het in veel

gevallen te snel zou gebeuren; men zou onvoldoende inspanning tonen om

er wat van te maken. De toegenomen vrijheden in relaties zijn verdacht

vanwege een mogelijke verzwakking van de binding en het gevaar dat de

partners langs elkaar heen zouden gaan leven. Weerstand tegen de eman-

cipatiebeweging is mede gebaseerd op het veronderstelde streven van

deze beweging om man en vrouw uit elkaar te drijven. Buitenshuis werk-

zaam zijn van de gehuwde vrouw wordt niet aanbevelenswaardig geacht,

omdat men bang is dat het gezin eronder zal lijden. De geopperde bezwa-

ren tegen toename van seksuele vrijheden richten zich onder meer op de
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mogelijkheid dat mensen vanuit puur lichamelijke behoeften seksueel

contact met elkaar hebben en niet op basis van een diepergaande rela-

tie.

De aanwezigheid van een basisori2ntatie gezinseenheid en het feit dat

deze in vele concrete aspecten van de relatie is doorgedrongen, zijn

doorslaggevend geweest bij de benoeming van dit relatie-type als het

burgerlijke type. Een andere belangrijke overweging is de typische si-

tuatie met betrekking tot gelijkberechtiging en de rolverdeling. De

combinatie van een volgens objectiveerbare criteria aanwezige situatie

van ongelijkheid met een subjectief ervaren gelijkberechtiging is im-

mers een essentieel kenmerk van het burgerlijk ideaaltype. De nadruk op

gezinseenheid verhindert dat men zich bewust wordt van feitelijke een-

zijdigheden en onevenwichtigheden. Maar wellicht is het beter een posi-

tieve formulering te gebruiken:   door de nadruk op gezinseenheid veran-
dert de betekenis van het begrip gelijkheid en zijn feitelijke eenzij-

digheden en onevenwichtigheden geheel niet relevant voor het subjectie-
ve oordeel over de relatiestructuur. Door de afwezigheid van het motief

van individualiteit komt geen gelijkheidsbesef tot ontwikkeling in de

betekenis van het individuele recht op persoonlijke ontplooiing, dat

door de paren uit het partnerschap-type wordt aangehangen.

De benoeming van het relatie-type B als het burgerlijke type berust ook

op een drietal andere overwegingen. In de eerste plaats ontbreken als

gevolg van de "vormvastheid" van dit relatie-type onderhandelingspro-
cessen. Het primaire streven in de relatie is de gezinseenheid: die

staat vast, is vanzelfsprekendheid en vormt een concrete en duidelijke

richtsnoer voor het denken en handelen. Vraagstukken van domeinafbake-

ning en begrenzing doen zich nauwelijks voor. Taken en competenties

zijn  vastgelegd.  De  relatiestructuur is  vastomlijnd en laat weinig

ruimte voor interpretatie,   ook al omdat deze afgestemd   is op concrete

gedragswijzen en niet op psychologische motieven. Hieruit vloeit voort

dat onderhandelingsprocessen overbodig zijn. In de tweede plaats vloeit

de kwalificatie van het relatie-type B als het burgerlijke type ook

voort uit de aanwezigheid van de beheersingsmoraal in de beleving van
de seksuele relatie. In dit relatie-type zijn beleving van lustgevoe-
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lens en besef van eigen lichamelijkheid alleen  in een beheerste, gesub-
limeerde vorm echt aanvaardbaar. Seksualiteit staat in het teken van de

uitdrukking van de hechte band tot elkaar; de seksuele vereniging bezit
in dit kader vooral een symbolische betekenis. Seksualiteit die uit-

sluitend op overgave aan lichamelijke behoeften is gericht heeft geen

waarde.  In de derde plaats wordt de benoeming van het relatie-type B

als het burgerlijke type ook gemotiveerd door de vanzelfsprekendheid

van gezinsvorming. Het krijgen van kinderen behoort bij de relatie, om-

dat het een onontbeerlijke bevestiging is van de hechte band tot el-

kaar. Zonder kinderen ontbreekt er iets aan de relatie, ook al is de

onderlinge verhouding verder goed.

In het relatie-type B treffen we echter niet de extreem burgerlijke

vorm aan die in het ideaaltype op grond van het dominante huwelijksmo-

del van de eerste helft van deze eeuw geconstrueerd is. De veranderin-

gen in houdingen en gedragswijzen van de laatste 15 A 20 jaar zijn aan

de paren van dit relatie-type niet geheel voorbij gegaan. Dat blijkt

doorgaans al uit het oordeel over maatschappelijke veranderingen, dat

meestal in beginsel positief is. Gewoonlijk noemt men vervolgens wel
een aantal bedenkingen, waaruit de vrees spreekt dat het zal leiden tot

onaanvaardbare normverschuivingen of grensverleggingen. Verder blijkt

men de extreme burgerlijke idealen, verwoord in de burgerlijke atti-
tude-schaal slechts gedeeltelijk te onderschrijven. Ook uit verschil-

lende concrete aspecten van de twee-relatie komt een minder extreme

positie naar voren, met name op het niveau van de attitudes. Op ge-

dragsniveau is het het duidelijkst zichtbaar in de openheid van de

communicatiepatronen, minder sterk in de feitelijke aandacht voor een

goed communicatieverloop en in bepaalde gedragswijzen ter hantering van

conflicten. We hebben te maken met een burgerlijk relatie-type waarin

essentible eigenschappen van het burgerlijke patroon aanwezig zijn,

maar dat zich heeft aangepast aan de huidige maatschappelijke context.

Dit nieuwe  burgerlijke  relatie-type kenmerkt zich door een ruimere

normstelling en meer begrip voor grensoverschrijdingen. Absolute normen

zijn wenselijkheden geworden en exclusieve waarden voorkeuren. De rela-

tie blijft een hoog levensideaal, waarvoor absolute inzet noodzakelijk

is, maar er bestaat een algemeen besef van een mogelijke grens ervan.
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De  communicatiepatronen  zijn  uitgebreider.  De  seksualiteitsbeleving

wordt minder door de beheersingsmoraal bepaald. Bij de rolverdeling

zijn lichte sporen van veranderingen in de attitudes aanwezig, hoewel
daarvan in de gedragspatronen (nog) niets merkbaar is. Het belangrijk-
ste is echter dat men weliswaar een behoorlijke tolerantie toont tegen-

over pluriformiteit in soorten relaties, maar daaruit vloeien voor de

aard van de relatie zelf, voor de idealen, waarden, verwachtingen en

gedragspatronen ervan slechts beperkt consequenties voort. Het besef

van andere mogelijkheden leidt niet tot fundamentele wijzigingen in de
relatiestructuur.
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HOOFDSTUK 6

HET  RELATIE-TYPE   C: DE DISCREPANTIE TUSSEN PARTNERS:CHAP  Eli

BURGERLIJKHEID

6.1. Inleiding

De beschrijving van het relatie-type C zal verschillen van die van het
partnerschap-type en die van het burgerlijke type. Uit de clusterana-

lyse is gebleken dat man en vrouw in deze relatie-typen in grote lijnen
dezelfde denk- en handelingsoriantaties hebben in hun relatie. Hoewel
dit niet betekent dat conflicten afwezig zouden zijn - dat hangt mede
van de aard van deze ori@ntaties af en van individuele karaktereigen-
schappen -, bestaat er in het partnerschap- en het burgerlijke type een
fundamentele overeenstemming tussen de partners, al dan niet stilzwij-

gend, over grondslag voor de relatiestructuur en de onderlinge verhou-
dingen. Het relatie-type C wordt daarentegen gekenmerkt door verschil-

len in de denk- en handelingsoridntaties van man en vrouw. Een van bei-

de partners neigt naar een burgerlijke ori5ntatie, terwijl de ander
juist een denk- en handelingsoridntatie in de richting van partnerschap
bezit. Dit onderscheid loopt niet parallel met het geslacht, al is er
wel een zekere tendens: bij zes van de negen paren die tot het relatie-
type C behoren, bezit de vrouw een partnerschap-oridntatie en de man

een burgerlijke oriintatie; bij drie paren is het juist omgekeerd. Er
is een duidelijke samenhang met de relatievorm: acht paren zijn gehuwd,
slechts 66n paar is samenwonend. Hoewel de uitkomsten van de cluster-

analyse  onderscheiding van een  afzonderlijk type C rechtvaardigen,
dient men zich te realiseren dat 66k in het partnerschap-type en het
burgerlijke type verschillen tussen man en vrouw optreden. Maar de ver-

schillen tussen de partners zijn in het type C niet alleen talrijker,

doch ook aanmerkelijk groter: dat blijkt zowel uit het aantal paren dat

bij elk afzonderlijk kenmerk verschillen tussen de partners kent, als

uit het aantal kenmerken bij elk paar waar man en vrouw van elkaar ver-

schillen (1).
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We concentreren ons op die kenmerken waar de verschillen tussen de

partners het duidelijkst zijn of die vanuit theoretisch gezichtspunt

het meest belangrijk zijn. Het gaat om de vaststelling van het karakter

van de verschillen En om de gevolgen ervan voor de structuur van de

relatie en de onderlinge verhoudingen. Een gedetailleerde analyse wijst

uit dat vier onderwerpen aan bod moeten komen: de basisoridntaties in

de    relatie, de omvattendheid   van de relatie, de problemat iek   van   .85-

lijkberechtiging en rolverdeling en tenslotte de communicatiepatronen.

Het laatste onderwerp wordt behandeld in het licht van de gevolgen van

discrepanties tussen man en vrouw voor de relatiestructuur. De aard van

de onderlinge uitwisseling verschaft meer inzicht in deze gevolgen.

6.2. BasisoriEntaties: gezinseenheid, kameraadschappelijkheid en
individualiteit

In het relatie-type C heeft de ene partner een partnerschap-ori2ntatie,

de andere een burgerlijke oriEntatie. De een benadrukt het belang van

kameraadschappelijkheid en individualiteit; de ander gezinsvorming, het

paar als eenheid en kameraadschappelijkheid als de uitdrukking van ge-

zinseenheid. Terwijl deze de relatie beschouwt als een alomvattende,

exclusieve en totale gemeenschap, waarin de meeste menselijke behoeften

aan intiem contact bevredigd worden, ziet de ander de relatie als een

op vertrouwen,  vriendschap en wederzijdse  steun gebaseerd verbond,

waarin domeinafbakening en -bewaking en het behoud van individuele

speelruimte binnen het kader van kameraadschappelijkheid plaatsvinden.

Dit verschil in basisoriantaties kan verder worden toegelicht via een

vergelijking met het partnerschap-type en het burgerlijke type. Degenen

die in het relatie-type C een partnerschap-oriJntatie bezitten, accen-

tueren individualiteit minder sterk dan in het partnerschap-type het

geval is. Daarnaast   is het kenmerk wederzijdse stimulans,   dat   in   het
partnerschap-type de functie van intermediaire kracht tussen kameraad-

schappelijkheid en individualiteit heeft, bij partnerschap-geori6nteer-

de personen in het relatie-type C nagenoeg afwezig. Hierdoor ligt het

accent sterk op kameraadschappelijkheid op zichzelf. Degenen die een

burgerlijke oriantatie bezitten, leggen minder dan in het burgerlijke
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type nadruk op kameraadschappelijkheid, zodat het accent verschuift in

de richting van de gezinseenheid. De functionele relatie van kameraad-

schappelijkheid voor de gezinseenheid is in het relatie-type C bij deze

partner nog sterker dan in het burgerlijke type. Tegelijkertijd is de
zelfstandige waarde ervan kleiner. De discrepantie tussen de basis-

oriantaties van beide partners komt dus neer op het verschil tussen ka-

meraadschappelijkheid met individualiteitstendenties en de vorming van

een hechte gezinseenheid. De betekenis en gevolgen van deze discrepan-

tie zullen hierna worden verduidelijkt.

De posities van beide partners op de schalen "burgerlijke oridntatie"
en "individualistische oridntatie" bevestigen het beeld. Evenals in het
burgerlijke relatie-type worden de extreem burgerlijke idealen door de

personen met een burgerlijke origntatie gedeeltelijk aanvaard en ge-

deeltelijk afgewezen. Door partnerschap-georianteerden worden deze ide-

alen sterk afgewezen, zij het minder uitgesproken dan in het partner-

schap-type. Wel onderschrijven zij de individualistische relatie-idea-

len even sterk als in het partnerschap-type; de gemiddelde score wijst

hier op een gedeeltelijke individualistische ori@ntatie. Door burger-

lijk georianteerden in het relatie-type C worden deze idealen afgewe-

zen. Overigens blijkt de discrepantie tussen de basisoriantaties niet

uit de posities van de partnerschap- en burgerlijk georianteerden op de

schaal  "paar- of individugerichtheid". Beiden neigen  in de richting  van
paargerichtheid.

Hierna volgen enkele citaten uit de gespreksverslagen die het verschil

in basisoridntaties bevatten. Telkens gaat het om de vrouw en de man

van hetzelfde paar, zodat direct vergeleken kan worden.

"Het voornaamste is dat het samen goed gaat. De kinderen komen bij
ons als tweede, hoewel ze heel belangrijk zijn en heel veel tijd
in beslag nemen. Maar ik vind dat de kinderen niet ten koste van
onze relatie moeten gaan. Die stel ik voorop. We moeten daarbij
ieder onze vrijheid wel behouden. Ik wil hem die vrijheid wel ge-
ven, maar ik zou graag gaan werken en dan merk ik dat mijn vrij-
heid minder telt; mijn man is niet bereid daarvoor minder te gaan
werken, zodat ik ook kan gaan werken. Ik wil daar niet voor thuis
gaan zitten. We hebben daar wel over gepraat, maar dat rolpatroon
zal bij ons wel blijven. Bij anderen zie je dat dat wel lukt"
(vrouw, gehuwd, partnerschap-georianteerd).
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"Ik hield en hou van haar. Ook traditie-bepaald, daarom niet geko-
zen voor samenwonen. Ja, ik voelde me thuis ook niet zo best op
mijn plaats, had het daar niet zo naar mijn zin. (Kenmerken van de
relatie? Interviewer) Statisch, regelmatig, gehecht aan regels,
niet zo flexibel, we willen geen gerotzooi met anderen, daar hou-
den   we  niet van, sterk gericht   op de kinderen" (man, echtgenoot
van vrouw hiervoor, burgerlijk georianteerd).

"Ik heb er nooit bij stilgestaan, wat ik ervan verwachtte. Dat
ging vanzelf, van thuis uit, dat hoorde zo. We hadden 6 jaar ver-

kering, gingen verloven en trouwen. Je bent wel van een hoop ge-
dwongen dingen af: op tijd thuis zijn, niet kunnen doen en laten
wat je wilt ... Onze zoon is het belangrijkste. Daar zijn we het
meest op gericht. Wij waren 10 jaar getrouwd toen hij kwam en toen
waren we er helemaal op ingesteld. Eerst werkten we er samen naar
toe om kinderen te krijgen. Dat lukt niet. Dat brengt een hoop
moeilijkheden, ruzies en frustraties mee. Dan val je t6ch op el-
kaar terug. Dan opeens word je zwanger. Dan ben je daar zo van
ondersteboven, zo vol van, dat je niet meer begrijpt hoe je het
zonder kind samen al die tijd hebt gedaan" (vrouw, gehuwd, bur-
gerlijk geori@nteerd).

"Dat is zo gegroeid. Ik had verkering en dat ging vanzelf in een
huwelijk over. Ik heb daar t6en niet zo bij stilgestaan. Dat deed
iedereen. Later heb ik wel eens gedacht dat samenwonen best een
goede mogelijkheid geweest zou zijn. Het voordeel is dan, als het
niet gaat, dan heb je al die trammelant niet als je gaat scheiden.
En het leven op zich is dan ook anders. Ik denk dat je elkaar be-
ter begrijpt dan, omdat je dan meer vrij tegenover elkaar staat.
Als je het nu niet met elkaar eens bent, leg je je er tenslotte
maar bij neer. Volgens mij komt dat als je samenwoont niet zo gauw
voor, leef je dan gemakkelijker ... Het typerende van ons huwelijk
is dat we veel meningsverschillen hebben. Dat komt er dan met veel
moeilijkheden uit. Dat gaat stug. Maar we zijn het vaak niet met
elkaar eens. Het wordt wel altijd weer opgelost, maar het gaat
moeizaam, vind ik" (man, echtgenoot van vrouw hiervoor, partner
schap-oridntatie).

"Dat is gewoon automatisch gegaan. Waarom ben ik gaan trouwen, zo-
maar, dat vind ik eigenlijk een rotvraag ... we hielden gewoon van
elkaar, we wilden samen een toekomst bouwen, volgens mij was het
dat (Interviewer: wat verwachtte U ervan?) Het is wel een beetje
tegengevallen. Ik had gedacht van rozegeur en maneschijn, oh alle-
maal fijn, niet dan? Maar er komen andere dingen bij, h& werken en
eten klaarmaken en wassen en allemaal dingen die ik nooit heb hoe-
ven doen en wat voor mij dus echt een punt werd. Dat moest ook ge-
daan worden en daar baalde ik van, dat had ik gewoon niet verwacht
... dat viel me echt tegen ... en trouwens iedereen die ik ken ...

als ze eerlijk zijn. (Interviewer: wat zijn de kenmerken van Uw
huwelijk?) Positief is dat we goed met elkaar overweg kunnen, met
de kinderen zijn we allebei consequent, als ik nee zeg, dan zegt
hij ook nee, dus dat zijn positieve dingen en dat gaat ontzettend
goed. Maar de negatieve dingen vind ik dat de man in feite best
ergens nog een beetje egoIstisch is, heeft iets van de Batavieren
in zich; die gaat weg, en als een van de kinderen ziek is, gaat ie
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toch weg, dat interesseert hem weinig, denk ik. Hij gaat trainen
en sporten, maar wij zitten er uiteindelijk maar mee, en als wij
gaan, zitten we met de zorg: zullen ze niet wakker worden, zullen
ze dat niet krijgen. En dat vind ik het negatieve van een huwe-
lijk, dat 'n man zich weinig ervan aantrekt wat er gebeurt. Wij
kunnen altijd die kinderen meenemen, zij hebben er geen last van,
ik zit er altijd mee. Ik vind het wel fijn, maar ik wil ook wel
eens alleen weg, zo door de week, maar dat kan niet want hij moet
werken en ik heb al eens gezegd ik zou ook best wel twee dagen
willen werken en hij dan drie, maar ja, dat gaat nou eenmaal niet"
(vrouw, gehuwd, partnerschap-oriUntatie).

"Dat gaat gewoon zo. Je hebt enkele jaren verkering en op een ge-
geven moment ben je er rijp voor om uit je gezin weg te gaan. Je
broers en zussen  doen  het...  het is gewoon  een stuk opvoeding,
als er niemand trouwde zou ik het waarschijnlijk ook niet gedaan
hebben. Verwachtingen had ik eigenlijk niet, maar het had voor mij
toch wel veel waarde ... ik ben zelf ook wel min of meer ouder-
wets, niet in alle dingen, maar in sommige wel, ik denk in het
huwelijk toch wel ... Belangrijke dingen, ja natuurlijk de kinde-
ren, die staan boven alles. De sfeer thuis is ook belangrijk, ik
denk   dat dat allesomvattend   is" (man, echtgenoot van vrouw  hier-
voor, burgerlijk georidnteerd).

De  gesignaleerde discrepantie  tussen  de  basisori8ntaties van  beide

partners dringt door in een aantal kenmerken van de omvattendheid van

de relatie en van de gelijkberechtiging en rolverdeling. In de communi-

catiepatronen, de beleving van seksualiteit in de relatie en de wense-

lijkheid van gezinsvorming is de discrepantie minder herkenbaar. Het is

wel  aanwezig  in de opvoedingswaarden,  maar dit aspect  zal  hier  niet  af-

zonderlijk worden behandeld.

6.3. Discrepanties bij de omvattendheid van de relatie

Uit de verschillen in de basisoriantaties vloeien discrepanties voort

bij de wederzijdse (on)afhankelijkheid, het 'commitment' tot de relatie

en vooral de openheid. We bespreken alleen de kenmerken waar de discre-

panties het duidelijkst zichtbaar zijn.

A. Wederzijdse (on)afhankelijkheid

De partnerschap-georiEnteerden zijn meer geneigd dan hun burgerlijk ge-

orianteerde partners ervoor te zorgen dat zij binnen de relatie een
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zekere zelfstandigheid of onafhankelijkheid behouden, zodat de onder-
linge verstrengeling niet t6 groot wordt. Maar in tegenstelling tot de

paren van het partnerschap-type leggen zij in het algemeen het accent

toch op het gezamenlijke moment; in het partnerschap-type wenst men

daarentegen een midden te vinden tussen het "alles samen doen en samen

delen"   en het "eigen leven leiden". Zo sterk  is   de  wens tot behoud  van
eigen  ruimte  bij  partnerschargeoriinteerden  in  het  relatie-type C

niet. Er ligt echter wel een accentverschil met hun burgerlijk georian-

teerde partners, dat ook in de structurering van de relatie naar voren

komt. Dat geldt voor de financiUle verhoudingen, met name de zeggen-

schap over een eigen gedeelte van het totale beschikbare inkomen, voor

de vrijetijdsbesteding, meer specifiek het bezoeken van eigen vrienden

en kennissen en voor de besluitvormingspatronen. Bij een of meerdere

van deze aspecten is de onderlinge verwevenheid feitelijk begrensd, ook

al ligt het accent over het gehele patroon op het gezamenlijke moment.

Dergelijke begrenzingen doen afbreuk aan de door de andere partner ge-

wenste onderlinge verstrengeling. Het is echter de vraag of dat voor de

relatie een probleem oplevert, omdat conform beider wens het accent

over het geheel genomen    op het "samen   doen en samen delen"   ligt.    Het
lijkt erop dat de structurering van de relatie voldoende aan beider

verlangens tegemoet komt om afwijkingen in bepaalde opzichten te kunnen

accepteren.

B. Betrokkenheid, inzet en duurzaamheid; het 'commitment'

Discrepanties bij het 'commitment' tot de twee-relatie zijn er in twee

opzichten. Allereerst betreft dit de gewenste hechtheid van de onder-

linge band. Het karakteristieke verschil tussen het relatie-type A en

het relatie-type B treedt hier op tussen de partners onderling. Hoewel

de twee-relatie voor beiden een belangrijk referentiepunt is en een

grote persoonlijke betekenis heeft, blijkt de een van mening dat aan

deze band geen grens gesteld kan worden, terwijl de ander juist bezorgd

is dat de band te alomvattend wordt en daardoor benauwend of verstik-

kend zal zijn. Deze partnerschap-gerichte personen voelen zich zeker

intens verbonden met hun partner, maar wensen niet volledig door de

relatie beheerst te worden. Men dient elkaar in hun visie ook los te
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laten om individuele strevingen buiten het bereik van de relatie moge-

lijk te maken. Daarentegen is voor hun partners een zo hecht mogelijke

band een voorwaarde voor een goede relatie; alleen dan kunnen man en

vrouw een twee-eenheid zijn.

Een tweede aspect van het 'commitment'  tot de relatie, waarin beide

partners onderling verschillen is de mate waarin zij een duurzame rela-

tie nastrevenswaardig vinden. Voor partnerschap-georianteerden is dit

geen doel op zichzelf, geen normatief en absoluut gegeven. De kwaliteit

van de relatie is bepalend voor de duurzaamheid ervan. Zeker wenst men

dat de relatie zal voortduren, maar garanties zijn er niet. Naast vele

positieve kanten zijn er ook schaduwzijden, met name een sleur of te-

veel beperkingen. Voor hun burgerlijk georianteerde partners is het na-

streven van een duurzame relatie echter w61 een absolute norm en biedt

dit alleen maar aantrekkelijke kanten. Duurzaamheid is vanzelfsprekend.

Een gering onderling verschil tussen de partners doet zich in het rela-

tie-type C voor bij de gewenste inzet voor de relatie: partnerschap-ge-

orifnteerden zijn meer geneigd om aan de inzet, die in principe groot

moet zijn, grenzen te stellen. M&&r opvallend is echter dat bijna alle

burgerlijk geori@nteerden eveneens een dergelijke grens aan de inzet

voor instandhouding van de relatie en het goed houden van de interper-

soonlijke verhouding aanwezig achten. Terwijl zij bij andere aspecten
veel overeenkomst vertonen met het relatie-type B, lijken zij in dft

opzicht meer op het partnerschap-type.

C. Openheid van de twee-relatie

De duidelijkste discrepanties in de omvattendheid van de twee-relatie

doen zich echter voor bij de persoonlijke relaties die elk van beiden

afzonderlijk hebben, dat wil zeggen: de openheid van de relatie. Ten

eerste  hebben de  partnerschap-georiEnteerden weliswaar meer gemeen-

schappelijke vrienden met hun partner, maar zij hebben daarnaast ieder

ook een of meer afzonderlijke vrienden; hun partners hebben dergelijke

vrienden niet. Deze trend is bij de partnerschap-georianteerden overi-

gens minder sterk dan bij de paren van het relatie-type A: daar hebben
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beiden  gewoonlijk meer  afzonderlijke  vrienden  dan  de  partnerschap-

georiJnteerden  in  het  relatie-type  C.  Bovendien  vindt  men  in  het

partnerschap-type gezamenlijke en afzonderlijke vrienden meestal even
belangrijk, terwijl in het relatie-type C gemeenschappelijke vrienden
belangrijker worden gevonden,  zowel door partnerschap-georignteerden

als door hun burgerlijke partners.

Men verschilt ook van mening over de betekenis van afzonderlijke con-

tacten voor de eigen persoon of voor de relatie. Degenen die een bur-

gerlijke ori8ntatie hebben kennen aan afzonderlijke vrienden geen of

een negatieve invloed voor de relatie toe; voor zichzelf acht men nau-

welijks enige betekenis aanwezig. Hun partners denken met name over de

persoonlijke betekenis van afzonderlijke vrienden verschillend. Over

het algemeen hechten zij veel waarde aan dergelijke contacten. Evenals

in het relatie-type A komen deze contacten tegemoet aan persoonlijke

behoeften, vormen zij een stimulans voor de ontwikkeling van individue-

le capaciteiten en interessen en worden ze als een verrijking be-

schouwd. Voor de relatie acht men afzonderlijke contacten van weinig

betekenis, maar anderzijds ziet men ze zeker niet als bedreigend.

GGEn verschil is er in de absolute grens die wordt getrokken bij con-

tacten met afzonderlijke vrienden: men keurt seksuele contacten buiten

de twee-relatie af, al kan men zich wel omstandigheden voorstellen dat

het   een  keer zal gebeuren (een "slippertje"). Het hoeft niet automa-
tisch het voortbestaan van de relatie in gevaar te brengen, maar het

levert wel een flinke deuk in het onderlinge vertrouwen op.

Samenvattend wensen partnerschap-georianteerden in het relatie-type C

een minder alomvattende relatie dan hun meer burgerlijk georiEnteerde

partners. Binnen onderlinge verwevenheid dient er een zekere wederzijd-

se onafhankelijkheid te zijn. Hun 'commitment' tot de relatie is groot,

maar wel begrensd. Zij zijn meer dan hun partners gericht op persoon-

lijke contacten buiten de relatie. Hun burgerlijk georidnteerde part-

ners wensen een volledige verstrengeling binnen de twee-relatie; de

onderlinge band kan niet hecht genoeg zijn en duurzaamheid van de rela-

tie is een absolute norm. Voor hun is de twee-relatie het belangrijkste
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identificatiepunt voor interpersoonlijke behoeftebevrediging op het in-

tieme vlak.

6.4. Discrepanties rondom gelijkberechtiging en rolverdeling

Een oppervlakkige bestudering van diverse kenmerken die betrekking heb-

ben op gelijkberechtiging en rolverdeling leert reeds dat er op dit

vlak veel verschillen tussen beide partners aanwezig zijn. Maar het is

veel moeilijker om enkele algemene lijnen te ontdekken in de grote va-
riatie die zich voordoet en die het nodig maakt elk paar afzonderlijk

in ogenschouw te nemen. De oorzaak hiervan is vooral het aantal varia-

belen waarmee tegelijkertijd rekening gehouden moet worden: arbeidspar-

ticipatie (en de omvang ervan), de feitelijke taakverdeling, de houding

tegenover het belang van buitenshuis werken voor de vrouw, de visie op

de ideale taakverdeling in de eigen relatie en de gewenste en feitelij-

ke gezinsvorming. Alleen door middel van combinatie van deze gegevens

ontstaat een goed beeld van mogelijke verschillen tussen de partners op

het gebied van gelijkberechtiging. Bovendien wordt alleen dan duidelijk

of opvattingen en feitelijke situatie of gedrag met elkaar overeenstem-

men. Dit is van belang, omdat d6ze discrepanties verband houden met

verschillen tussen de partners.

Allereerst willen we echter enkele kenmerken afzonderlijk bezien. De

houding van partnerschap-georidnteerden tegenover de emancipatiegedach-

te en de emancipatiebeweging is veel positiever dan die van hun burger-

lijk georidnteerde partners. De eerstgenoemden formuleren weliswaar een

aantal bezwaren tegen de wijze waarop de emancipatiebeweging optreedt,

maar staan er vanwege het grote belang dat zij aan vrouwenemancipatie

hechten toch positief tegenover. Hun houding is nagenoeg dezelfde als

die van de paren van het partnerschap-type. Geheel anders denken bur-

gerlijk georianteerden erover. Min of meer impliciet staan zij wel po-

sitief tegenover de emancipatiegedachte, maar de noodzaak van vrouwen-

emancipatie wordt betwijfeld. Zggr negatief laat men zich uit over de

emancipatiebeweging; men neemt zelfs een extremere positie in dan het
burgerlijke relatie-type.
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Van groter belang voor de discrepanties rond gelijkberechtiging is het

verschil tussen de partners over het belang van betaalde arbeid voor

gehuwde of samenwonende vrouwen.  Terwill partnerschap-georianteerden

het voor vrouwen zeer belangrijk achten dat zij buitenshuis werkzaam

kunnen zijn, kennen hun burgerlijk georiUnteerde partners hieraan een

veel lagere prioriteit toe: het is misechien voor de vrouw wel belang-

rijk en leuk, maar zeker niet onmisbaar. Zij zien ook nogal wat bezwa-

ren, zoals verwaarlozing van het gezin, en vinden het in tijden van

grote werkloosheid onder mannelijke kostwinners dubieus, zo niet aso-

ciaal, dat gehuwde of samenwonende vrouwen gaan werken en zo een ar-

beidsplaats bezet houden. Wellicht ten overvloede merken we op dat ook

hier de algemene oridntatie - burgerlijkheid of partnerschap - de meest

bepalende factor is, m66r dan het geslacht. Doordat er echter meer bur-

gerlijk georianteerde mannen dan vrouwen zijn, kennen ook mddr mannen

dan vrouwen aan arbeidsparticipatie door gehuwde of samenwonende vrou-

wen een lagere prioriteit toe.

Man en vrouw verschillen minder van elkaar als het gaat om de visie op

de ideale rolverdeling in de eigen relatie. De partnerschap-georidn-
teerden tenderen duidelijk naar de opvatting dat een gelijke verdeling

van alle rollen ideaal zou zijn; hun partners zijn hierover verdeeld.

Bijna de helft wenst eveneens een "fifty-fifty" rolverdeling, de overi-
gen wensen de rollen van man en vrouw min of meer gescheiden te houden.

In het burgerlijke relatie-type komt dit laatste overigens sterker naar

voren. Onveranderbare fysieke verschillen of "natuurlijke" karakter-

eigenschappen worden door burgerlijk georidnteerden vaak aangevoerd ter

legitimering van de traditionele rollenscheiding, evenals in het bur-

gerlijke type.

Om echter een goed beeld te krijgen van de machtsverhoudingen in het

relatie-type C moeten de antwoordpatronen bij verschillende kenmerken

tegelijkertijd worden bezien. Want niet altijd wijzen alle antwoorden

van elke respondent in dezelfde richting. Derhalve is er bij gelijkbe-

rechtiging sprake van een tweede soort discrepantie: tussen verschil-

lende kenmerken. Dit betekent dat soms de verschillen tussen de part-

ners omgekeerd zijn aan wat vanuit ieders basisoriEntatie verwacht zou
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worden.  Door combinatie van diverse antwoorden ontstaat een begrij-

pelijk beeld; de groep paren van het relatie-type C valt dan uiteen in

enkele subgroepjes.

Allereerst constateren we dat er een discrepantie is tussen ideaal en
werkelijkheid bij de rolverdeling. Hoewel dit sporadisch ook in het

partnerschap-type of in het burgerlijke type voorkomt, is er in het

relatie-type C sprake van een systematische discrepantie. In dit type

overheerst onder partnerschap-georidnteerden het ideaalbeeld van een

gelijke verdeling van rollen en van rolflexibiliteit, maar ook bij hun

burgerlijk geori6nteerde partners komt dit vaak voor. Toch vervult de

vrouw bij acht van de negen paren alle of verreweg de meeste huishoude-

lijke taken. Slechts bij 66n paar worden deze taken ook feitelijk ge-

lijk verdeeld. Bij vier van de acht genoemde paren is de vrouw ook be-

roepsmatig werkzaam, waardoor zij een dubbele belasting ondervindt.

Bijzonder opvallend is echter dat dit slechts door enkelen als proble-

matisch wordt ervaren. Twee vrouwen achten het onbevredigend om naast

hun werk ook nog het hele huishouden te moeten doen. De overige mannen

en vrouwen lijken zich niet bewust van deze discrepantie. Wellicht is

een verklaring hiervoor dat hun ideaalbeeld een uiting van de dominante

ideologie is, maar bij hen zelf niet is geworteld. Daarnaast zijn er

twee mannen die een scheve verdeling instandhouden, omdat zij buitens-

huis werken voor een gehuwde of samenwonende vrouw niet belangrijk vin-

den;  zij hebben bovendien w61 de rollenscheiding ala ideaalbeeld. Hun

partners hebben zich erbij neergelegd dat zij het meeste huishoudelijk

werk doen.

Bij vier andere paren, allen gehuwd, is de vrouw niet beroepsmatig

werkzaam en verricht daardoor het grootste deel van de huishoudelijke

taken. Deze paren hebben een of meer kinderen aan wie de vrouw eveneens

de meeste tijd besteedt. Toch hebben ook zij over het algemeen een an-

der  ideaalbeeld over  de  rolverdeling.  De  bestaande  rollenscheiding

cre5ert bij deze paren spanningen in de relatie. Bij twee paren is de
vrouw ronduit ontevreden over de situatie. Zij klagen over de beperking

van haar vrijheid en mogelijkheden door de zorg voor de kinderen; het

huishouden is voor hen onbevredigend en vormt een sleur;  ze voelen
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zichzelf opgesloten en haar gevoel van eigenwaarde lijdt onder het ge-

brek aan zinvolle bezigheden buitenshuis. Ook de financidle afhanke-

lijkheid van haar partner zit hun dwars; dit laatste wordt door een

derde vrouw onderschreven, voor wie dit overigens de enige bron van on-

tevredenheid is. Deze drie vrouwen wensen minstens part-time te gaan

werken. Ook haar partners vinden dit wenselijk, maar zij staan ambiva-

lent tegenover de offers die zij daarvoor zouden moeten brengen. Tevens

bestaat de indruk dat zij de problemen van hun vrouw niet echt begrij-

pen. Alle drie zeggen moeilijkheden met kinderopvang te verwachten als

hun vrouw zou gaan werken. Bij twee van deze drie paren zegt de vrouw

de stellige indruk te hebben, dat haar partner niet 6cht bereid is te

veranderen. Bij het vierde paar is juist de man niet tevreden met de

situatie; hij zou graag willen dat ook zijn vrouw zou gaan werken, om-

dat hij haar afhankelijkheid benauwend vindt. Hij voelt zich daardoor

teveel aan haar gebonden. Hij voelt zich belemmerd in zijn vrijheid,
hetgeen   in de relatie tot problemen leidt. Anderzi jds   ziet   hi j  wel   op
tegen een groter aandeel in de huishoudelijke taken.  Zijn vrouw is

daarentegen tevreden met de bestaande rolverdeling; buitenshuis werk-

zaam zijn vindt zij voor een vrouw niet belangrijk en tegen het huis-

houden en de zorg voor de kinderen ziet zij in het geheel niet op.

Verschillen in opvatting tussen de partners zijn er vooral over de po-
sitie van de vrouw op de arbeidsmarkt en het belang van arbeidspartici-

patie voor de gehuwde of samenwonende vrouw. Daarnaast doen zich bij
bijna alle paren discrepanties voor tussen het ideaalbeeld over de rol-

verdeling en de feitelijke situatie, waarbij die verschillen in opvat-

ting eveneens een rol spelen. Met name bij paren die een sterke rollen-

scheiding kennen, leiden deze discrepanties tot ontevredenheid en span-

ningen in de relatie. Maar ook de "dubbele" belasting van werkende

vrouwen werkt antevredenheid in de hand. Behalve 66n (werkende) vrouw

zijn alle respondenten die zich ontevreden tonen over de feitelijke

rolverdeling partnerschap-georiUnteerd. Op 66n na zijn het ook allemaal

vrouwen.
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6.5. Gevolgen van de discrepanties voor de relatiestructuur

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen beide partners bij de basis-

oriUntaties, de omvattendheid en de gelijkberechtiging en rolverdeling.

Op het eerste gezicht lijkt het daarom onvermijdelijk dat het relatie-

type C conflictueus van aard zal zijn. Beide partners kennen immers een

verschillende oridntatie tot de twee-relatie, hetgeen zowel in een aan-

tal aspecten van de omvattendheid als in de machts- en afhankelijk-

heidsverhoudingen doorwerkt. Extreem geformuleerd lijkt het uitgesloten

dat een twee-relatie harmonieus is, als de een voortdurend op zoek is

naar behoud van zelfstandigheid en onafhankelijkheid binnen de relatie,

terwijl de ander juist een zo groot mogelijke eenheid en verstrengeling

nastreeft. Maar behalve over de gelijkberechtigingsproblematiek is van

spanningen, conflicten en instabiliteit weinig te merken. Wanneer de

gespreksverslagen van de paren die tot het relatie-type C behoren aan-

dachtig bestudeerd worden, dan kan alleen bij vier paren een spanning

gesignaleerd worden als gevolg van het verschil in basisoridntaties,

zich openbarend in conflicten en instabiliteit rondom de machts- en af-

hankelijkheidsverhoudingen.  Bij  twee andere  paren komen  sporen  van

spanning naar voren, waarvan echter elechts een van beide partners mel-

ding maakt, ook hier over rolverdelingsproblemen. Bij de overige drie

paren zijn geen spanningen bespeurbaar, ondanks de verschillen tussen

beide partners.

Alvorens mogelijke verklaringen hiervoor aan te dragen moet een belang-

rijke opmerking worden gemaakt. De gekozen onderzoeksopzet maakt het

namelijk niet mogelijk om een uitgewerkt beeld te krijgen van een ty-

pisch conflictueuze  twee-relatie.  Het  was niet de bedoeling van het

onderzoek om in de eerste plaats over dergelijke relaties uitspraken te

doen. Conflicten, spanningen of instabiliteit als gevolg van discrepan-

ties zijn geen expliciet aandachtspunt geweest. Zo is bijvoorbeeld niet

naar het optreden van conflicten en hun karakter gevraagd (maar wel

naar de manier waarop met conflicten wordt omgegaan). Anderzijds is er

niet bij voorbaat van uitgegaan dat we slechts harmonieuze paren zouden

aantreffen. Daarom is met man en vrouw afzonderlijk een gesprek ge-

voerd: discrepanties tussen man en vrouw moeten w61 worden opgenomen in
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het beeld dat we van hun relatie trachten te vormen. Maar de gevolgen

van discrepanties voor de structuur van de relatie en de emotionele

verhoudingen kunnen alleen op bescheiden schaal gesignaleerd worden.

Met name subtiele onderhuidse wrijvingen en sudderende spanningen die

nog niet uitgekristalliseerd zijn kunnen via de gekozen onderzoeksopzet

niet goed worden opgespoord. Wel zullen openlijke onvrede en conflicten

uit de gesprekken naar voren komen.

Des te opvallender is het dat ook openlijke spanningen, gegeven de dis-

crepanties tussen beide partners, weinig aangetroffen worden. Bovendien

wordt vrijwel nergens ingegaan op de manieren waarop men met discrepan-

ties omgaat,  zelfs niet wanneer het onderwerp conflictoplossing ter

sprake komt. Een verklaring waarvoor in de gespreksverslagen ook duide-

lijke aanwijzingen zijn, is de mate waarin men op de hoogte is van el-

kaars opvattingen en houdingen. Het lijkt erop dat men zich vaak niet

bewust is van het bestaan van verschillen in oriantaties en gedragsdis-

posities. Zelfs als men deze al eerder bereflecteerd heeft (hierover

dadelijk meer), heeft er weinig uitwisseling plaatsgevonden van ieders

drijfveren voor het aangaan en het instandhouden van de relatie. Met

name voor partnerschap-georienteerden in het relatie-type C is dit op-

merkelijk, daar deze oridntatie in het partnerschap-type immers gepaard

gaat met een uitgebreide reflectie over en uitwisseling van motieven.

Hoewel grote verschillen in opvattingen en houdingen regelmatig optre-

den, ook als het bijvoorbeeld gaat om ontwikkelingen rond intieme rela-

ties in het algemeen, geven man en vrouw er nagenoeg nooit blijk van de

opvatting of houding van de ander te kennen. Het ontbreken van een der-

gelijke onderlinge uitwisseling zou in de communicatiepatronen moeten

blijken. Ondanks de beperkingen van het vraaggesprek voor het verwerven

van een adequaat beeld hiervan bestaat toch het sterke vermoeden dat de

onderlinge communicatie in het relatie-type C inderdaad beperkt van om-

vang en intensiteit is; in elk geval veel beperkter dan in het partner-

schap-type en in een aantal opzichten zelfs beperkter dan in het bur-
gerlijke type. Zo wordt er meer nadruk gelegd op communicatie in de

sfeer van de dagelijkse beslommeringen; feitelijk wordt er ook minder

gesproken over gevoelens en emoties, aspecten van de relatie (de bele-

ving ervan, behoeften en wensen, plannen, veranderingen, problemen) en
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over opvattingen en ideeUn rond relaties in het algemeen. Er is dui-

delijk minder openheid ten opzichte van elkaar, er bestaat weinig  in-

zicht in voorwaarden voor een goede communicatie en het belang van een

goede communicatie is gering. Openlijke instabiliteit is dus in het re-

latie-type C  onder meer afwezig, doordat er weinig kennis bestaat  van

elkaars orientaties en houdingen. Men leeft wat dit betreft vaak langs
elkaar heen.

Een andere verklaring voor afwezigheid van openlijke spanningen en in-

stabiliteit kan zijn dat men niet sterk geneigd is eigen verlangens en
wensen door te zetten. Waarschijnlijk is een aantal oridntaties en hou-

dingen niet z6 diep geworteld in de persoonlijkheid, dat men tot aan-

zienlijke inspanning en veel offers bereid is om deze in de relatie-

structuur te realiseren. Op grond van de gespreksverslagen, met name

via de opmerkingen en indrukken van interviewers, bestaat het vermoeden

dat een aantal opvattingen, ook die van partnerschap-georiinteerden,

weinig bereflecteerd zijn. Nogal eens brengt het vraaggesprek sluime-
rende welisen aaii de oppervlakte; inell wordt er zich iiu eerst duidelijk
van bewust. Openlijke spanningen zullen zich evenmin voordoen, wanneer

een discrepantie geen aanleiding tot spanning geeft; als het elkaar

niet  "bijt". Dat geldt voor sommige aspecten  van de omvattendheid  van

de relatie, met name openheid. In deze situatie is men zich van de dis-

crepantie bewust, maar ziet men hierin geen bedreiging voor de relatie,

ook al draagt de situatie sporen van een ongewenste toestand (immers in

strijd met ieders eigen opvatting). Soms vindt men een modus vivendi

voor een bepaalde discrepantie, zoals we constateerden   bij de weder-

zijdse (on)afhankelijkheid. Soms blijkt men zich erbij te hebben neer-

gelegd,  zoals  enkele  paren  bij  de  gelijkberechtigingsproblematiek.

Hierbij lijkt ook uitstelgedrag een rol te spelen. Overigens is het

aannemelijk dat al deze reactiewijzen in de hand worden gewerkt door de

wens openlijke conflicten te vermijden: meer dan in het partnerschap-

type of in het burgerlijke type acht men conflicten verstorend voor de

relatie, hetgeen met name voor burgerlijk georidnteerden geldt.

Tenslotte moet een meer fundamentele verklaring worden aangevoerd. Eer-

der is betoogd dat de gesignaleerde discrepanties voortkomen uit een
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verschil in basisoridntaties:  de ene partner benadrukt kameraadschappe-
lijkheid en individualiteit als richtinggevende motieven in de twee-re-

latie; de ander streeft vooral naar een gezinseenheid. Dit verschil in

basisoriZntaties werkt door in concrete aspecten van de relatie. Maar

uit een nadere analyse is gebleken dat partnerschap-georidnteerde per-

sonen in het relatie-type C individualiteit minder benadrukken dan in

het partnerschap-type. Bij hen ligt het accent daarom op kameraadschap-

pelijkheid.  De minder  pregnante  rol van het  individualiteitsmotief

blijkt ook uit opvattingen, houdingen en gedragswijzen van partner-

schap-georidnteerden   bij veel concrete aspecten   van de relatie   ( 2).   In
sommige opzichten is er zelfs nauwelijks verschil tussen de partner-

schap- en de burgerlijk georiEnteerden, zoals bij seksualiteitsbele-
ving, gezinsvorming op zichzelf (niet in relatie tot de gevolgen voor
de rolverdeling) en besluitvormingspatronen. Dit betekent dat discre-

panties tussen de partners lang niet altijd de intensiteit van een

openlijk conflict, van duidelijke onvrede of zichtbare spanning zullen

krijgen. Het is aannemelijk dat partnerschap-georianteerden in proble-

matische situaties het kameraadschappelijke element laten prevaleren

boven  het  individualiteitsmotief,  waardoor  openlijke  instabiliteit

wordt vermeden. Een aantal reactiewijzen die ter verklaring van afwe-

zigheid van openlijke instabiliteit zijn aangevoerd, wordt hierdoor

meer begrijpelijk.

Op 66n gebied wordt het individualiteitsmotief echter niet gemakkelijk

opzij gezet, namelijk de gelijkberechtiging. Reeds bij de vraag naar

algemene kenmerken van de eigen relatie (in het begin van het vraagge-

sprek) wordt dit onderwerp door sommige respondenten ter sprake ge-

bracht. Bovendien wordt er bij andere onderwerpen telkens opnieuw aan-

dacht aan besteed, althans door partnerschap-georianteerden die over de

rolverdeling en machtsverhoudingen ontevreden zijn. Gelijkberechtiging

is ook de enige dimensie waar bij een viertal paren openlijke (en bij

twee andere paren min of meer sluimerende) spanningen geconstateerd

kunnen worden. Zoals in paragraaf 6.4. is besproken concentreert de

spanning zich vooral rond de rollenscheiding: een van beide partners,

meestal de vrouw, wenst hierin verandering te brengen, zodat er meer

symmetrische verhoudingen ontstaan. De gelijkberechtigingsproblematiek
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veroorzaakt instabiliteit, die bij twee paren uitstraalt naar andere

aspecten van de relatie en de gehele structurering beInvloedt. Een op-

lossing heeft men vooralsnog niet gevonden; er bestaat bij enkele paren

zelfs kans op verdere escalatie, omdat een van beide partners de ernst

van het probleem niet onderkent of helemaal geen verandering wenst. Bo-

vendien zijn deze paren het minst bereid tot een compromis, het minst

geneigd tot een rationele conflictoplossing en verloopt de conflicthan-

tering bij hen het meest ongestuurd en ongestructureerd.

6.6. Enkele sociale kenmerken van het relatie-type C

We besluiten de karakterisering van het relatie-type C met een be-

schrijving van enkele sociale kenmerken. Omdat vooral het verschil in
basisoridntatie voor dit type relevant is, meer dan het geslacht, zul-

len we de gegevens waar nuttig 66k onderscheiden naar partnerschap- en
burgerlijke oridntatie presenteren. Er zij wel aan herinnerd dat er in

het  relatie-type C meer partnerschap-georiUnteerde vrouwen zijn dan

burgerlijk georianteerde, terwijl dat bij de mannen dus omgekeerd is.

Zoveel  mogelijk  zal  een vergelijking plaatsvinden met  beide andere

relatie-typen, rekening houdend met het kleine aantal paren van het

relatie-type C.

Aan het begin van dit hoofdstuk is al vermeld dat acht van de negen pa-

ren van het relatie-type C gehuwd zijn; slechts 66n paar is samenwo-

nend. De gemiddelde leeftijd is bijna 30 jaar, zoals ook in het burger-

lijke type; de respondenten van het partnerschap-type zijn echter ge-

middeld twee jaar jonger. Verschil naar geslacht of origntatie is er

niet. Dit betekent dat de partnerschap-georidnteerden in het relatie-

type C gemiddeld ouder zijn dan de personen uit het partnerschap-type.

Ook voor wat betreft de duur van de relatie is er meer overeenkomst met

het burgerlijke type: ook de paren van het relatie-type C zijn gemid-

deld ongeveer zeven jaar bij elkaar (gehuwden gemeten vanaf datum huwe-

lijk). De paren van het partnerschap-type zijn anderhalf jaar korter
bij elkaar. In het relatie-type C is niemand eerder gehuwd geweest; wel

zijn er drie gehuwde paren die voor hun huwelijk met hun huidige part-
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ner hebben samengewoond (bij twee paren is dit minder dan een jaar ge-

weest; bij een paar ongeveer twee jaar). Er zijn vier kinderloze paren

(waaronder het samenwonende paar) en vijf paren met kinderen (twee pa-

ren hebben ieder  een  kind, drie hebben er ieder twee). Bijna  alle  kin-
deren zijn longer dan vijf jaar.

Vanwege het ontbreken van duidelijke concentraties in de beroeps- en

onderwijssectoren heeft het geen zin hieraan afzonderlijk aandacht te

besteden. Ten tijde van het onderzoek waren dertien personen beroeps-

matig werkzaam: alle negen mannen en vijf vrouwen (drie partnerschap-

en twee burgerlijk georiEnteerden). Alle mannen zijn full-time werk-

zaam; van de vijf vrouwen zijn er drie part-time werkzaam. In vergelij-

king met het burgerlijke relatie-type zijn er in het relatie-type C

m€&r vrouwen werkzaam, gedurende meer uren per week: ongeveer 32 uur

tegen bijna 23 uur in het burgerlijke relatie-type. Er wordt door hen

ongeveer evenveel tijd aan beroepsarbeid besteed als door de vrouwen in

het partnerschap-type. Maar in het laatstgenoemde type zijn veel m66r

vrouwen beroepsmatig werkzaam (of  studerend).  De vier niet-werkende

vrouwen zijn hiermee gestopt bij de geboorte van hun eerste kind.

De mannen in het type C brengen het hoogste gemiddelde besteedbare in-

komen in van alle groepen in het onderzoek, namelijk tussen f. 2.300,--

en f. 2.400,-- per maand; dit is ongeveer drie keer zo hoog als dat van

de vrouwen in dit type. Niettemin is het verschil tussen mannen en

vrouwen kleiner dan in het burgerlijke type. De werkende vrouwen in het

type C brengen zelfs het hoogste besteedbare inkomen in van alle groe-

pen vrouwen, namelijk ongeveer f. 1.250,--. Door dit alles is zowel het

gemiddelde individuele besteedbare inkomen als het totale besteedbare

inkomen per huishouden in het relatie-type C hoger dan in beide andere
typen. Zo hebben bijna alle paren een totaal besteedbaar inkomen per

huishouden van f. 2.500,-- of hoger; bij drie paren is het zelfs hoger

dan f. 3.500,--. Hoewel de inkomensverschillen tussen man en vrouw in
dit type kleiner zijn dan in het burgerlijke type, zijn ze niettemin

aanzienlijk; bij zeven van de negen paren bedraagt het verschil in be-

steedbaar inkomen f. 1.000,-- of meer (3).
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Acht van de negen paren van het relatie-type C beschouwen zichzelf als

godsdienstig. Dat is hoger dan in het burgerlijk relatie-type en uiter-

aard veel hoger dan in het partnerschap-type. Er is geen verschil tus-

sen mannen en vrouwen in het algemeen, noch tussen de oriEntaties. Ruim

de helft rekent zich ook tot een kerkgenootschap (RK), hetgeen minder

is dan in het burgerlijke relatie-type. Op dit punt doen zich verschil-

len  tussen  de ori8ntaties voor:  partnerschap-georidnteerden rekenen

zich minder tot een kerkgenootschap dan hun burgerlijk georidnteerde

wederhelften. Maar in vergelijking met het partnerschap-type ligt het

aantal kerkelijken onder de partnerschap-georiMnteerden duidelijk ho-

ger. Evenals in het burgerlijke type rekent twee derde van de burger-

lijk georianteerden zich tot een kerkgenootschap. Van de kerkelijken

woont in het relatie-type C ongeveer twee derde nooit of slechts af en

toe de diensten bij; ruim een derde doet dat regelmatig tot vaak. Ook

op dit punt is er (nagenoeg) geen verschil tussen mannen en vrouwen.

Burgerlijk georidnteerden wonen de diensten echter vaker bij dan part-

nerschap-georianteerden. Vergeleken met de kerkelijken in het partner-
schap-type &1 in het burgerlijke type wonen alle respondenten in het

relatie-type C frequenter diensten bij. Daarentegen is er een groter

aantal niet-gelijkgezinden in het type C, namelijk vier. Dit betreft

telkens de situatie dat de een godsdienstig dn kerkelijk is, terwijl de

ander  wel  godsdienstig,  maar niet  kerkelijk is;  laatstgenoemde is

meestal partnerschap-georidnteerd (drie van de vier). In het partner-

schap-type en het burgerlijke type ligt het percentage niet-gelijkge-

zinde paren op 20%, respectievelijk 34%. Een ander verschil betreft de

aard van de niet-gelijkgezindheid: in beide andere typen gaat het voor-

al om de situatie dat de ene partner wel godsdienstig (en kerkelijk) is

en de andere in het geheel niet godsdienstig. DASr is het verschil tus-

sen de partners dus groter, al treedt bij minder paren verschil op.

Wederom wordt als laatste het sociale milieu behandeld. Gemiddeld neemt

het relatie-type C een tussenpositie in, vergeleken met het partner-

schap-type (waarin de hoogste categorie domineert) en het burgerlijke

type (waarin de laagste categorie en in mindere mate de middencategorie

sterk vertegenwoordigd zijn).  Partnerschap-georiEnteerden kennen een

hogere sociale achtergrond dan burgerlijk georidnteerden: eerstgenoem-
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den behoren voor twee derde tot de middencategorie en voor een derde

tot de hoogste; van de tweede groep behoort drie kwart tot de midden-

en de laagste categorie. Het verschil tussen mannen en vrouwen is ge-

ring. Er zijn vijf paren in het relatie-type C met een ongelijke socia-

le achtergrond, hetgeen m&&r is dan in het partnerschap-type &0 in het

burgerlijke (daar is het een derde respectievelijk ruim een vierde).

Bij drie van deze paren kent de man een hogere sociale achtergrond, bij

twee de vrouw. Naar oriEntatie bezien is er veel minder evenwicht: er

zijn vier paren bij wie de partnerschap-georidnteerde persoon een hoge-

re sociale achtergrond heeft dan zijn of haar burgerlijk georiEnteerde

partner; slechts bij een paar is het omgekeerd. Tenslotte blijkt de so-

ciale achtergrond van de partnerschap-georiUnteerden wat lager te zijn

dan in het partnerschap-type,  terwijl de sociale achtergrond van de

burgerlijk georiEnteerden wat hoger is dan in het burgerlijke type
(ongeveer gelijk bij de mannen en aanzienlijk hoger bij de vrouwen).

Gegeven het meest karakteristieke van het relatie-type C, te weten de

discrepanties in de basisoriantaties van man en vrouw, is het belang-

wekkend dat er in dit type m66r paren zijn met een verschil in sociale
achtergrond tussen man en vrouw dan in het partnerschap-type of het

burgerlijke type. Verder valt op dat vier van de vijf paren bij wie een

dergelijk verschil bestaat, ontevredenheid of openlijke spanningen op

het gebied van de machtsverhoudingen of de rolverdeling kennen. Omge-

keerd geldt dat vier van de zes paren met (openlijke) spanningen op dit

gebied een milieu-verachil te zien geven. Tenslotte zien we in het re-

latie-type C evenals in beide andere typen een samenhang tussen de ba-

sisoridntaties en het sociale milieu: het hoge en middenniveau gaan aa-

men met een partnerschap-oriantatie; het lage niveau met een burgerlij-

ke oriEntatie. Op het belang van sociaal milieu zullen we in de volgen-

de hoofdstukken terugkomen.

6.7. Kort profiel van het relatie-type C, het "gemengde" type

In dit type staat het verschil in basisoridntatie tussen beide partners

centraal. Terwijl de partners in de twee andere relatie-typen hierin
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een grote mate van overeenstemming kennen, neigt in het type C de een
naar een partnerschap-oriUntatie, de ander  naar een burgerlijke oriJn-
tatie.  Individualiteit en kameraadschappelijkheid vormen belangrijke

leidraden voor de een (hoewel het eerstgenoemde minder geprononceerd is
dan   in het partnerschap-type);   voor de ander draait alles  om  het  stre-

ven naar een hechte, alomvattende gezinseenheid. In diverse concrete

aspecten van de relatie is dit verschil in basisoriontatie herkenbaar.

Het duidelijkst is dit het geval bij houdingen en regelingen rond ge-

lijkberechtiging en  de  rolverdeling.  De gesignaleerde discrepanties
leiden echter lang niet altijd tot openlijke spanningen of instabili-
teit. Men is zich vaak niet bewust van het bestaan van verschillen.

Voorzover dat wel het geval is, zet men verlangens en wensen vaak niet

door; meent men dat verschillen in houdingen of gedragspatronen elkaar

niet in de weg staan; vindt men soms een modus vivendi of legt een van

beiden zich bij de situatie neer. In al deze gevallen is van belang dat

partnerschap-georianteerden kameraadschappelijkheid vaak meer benadruk-

ken dan individualiteit. Discrepanties op het gebied van gelijkberech-
tiging leveren echter w61 duldelijke spanningen op, die bij enkele pa-

ren zelfs uitstralen naar de gehele relatiestructuur. Scheve verhoudin-

gen en een traditionele rollenscheiding worden door partnerschap-ge-

orianteerde personen als onbevredigend ervaren. Met name het voortbe-

staan van een rollenscheiding leidt bil vier paren tot aanzienlijke

instabiliteit. De partnerschap-geori8nteerden van deze paren ervaren

dit als een situatie van ongelijke kansen, een belemmering van hun ont-

plooiingsmogelijkheden. Dit raakt het hart van hun individualiteitsbe-
sef, waardoor het voor hun moeilijk is om discrepanties op dit vlak te

accepteren. Aldus valt het relatie-type C, het "gemengde" type, globaal
uiteell iii twee subtypeti: in het ene bestant ondanks de aanwezigheid van
discrelmnties tuBBen de partliers eun behoorlijk grote stabilitelt; bet
andere kent als gevolg van asymmetrische verhoudingen een conflictueus

en labiel karakter. Het eerstgenoemde zou het gemengd-stabiele relatie-

type kunnen worden genoemd; het tweede het asymmetrisch-labiele type.
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HOOFDSTUK 7

BESCHRIJVING VAN DE DRIE TYPEN NAAR RELATIEVORM EN SOCIAAL MII.IEU

De eerste doelstelling van deze studie betrof de opsporing en genuan-
ceerde besdirijving van enkele empirische typen twee-relaties. Daarvoor

is een exploratief onderzoek uitgevoerd, waarvan in voorgaande hoofd-
stukken verslag is gedaan. Het opsporen van relatie-typen is geschied
via een systematische verwerking van de gesprekken die met 25 gehuwde
en 24 samenwonende paren - man en vrouw afzonderlijk - zijn gevoerd.

Door middel van een clusteranalyse is de ruwe opbouw van elk aangetrof-
fen type vastgesteld. Via een "verstehende" analyse aan de hand van de
uitkomsten van deze clusteranalyse zijn de kenmerken van de relatie-ty-
pen verder uitgewerkt en is een totaalbeeld gevormd, waardoor afzonder-
lijke eigenschappen en hun onderlinge verband inzichtelijk naar voren
komen. Deze analyse brengt de relatie-typen tot leven via nuancering en
detaillering van trends, signalering van en toelichting op motieven,
verklaring van eigenschappen, het leggen van interpretatieve verbanden
of toelichting op statistische samenhangen.

Deze werkwijze heeft geleid tot de beschrijving van drie empirische re-
latie-typen. Dat is allereerst het partnerschap-type, gekenmerkt door
twee (in idealen, verwachtingen en structurering van de relatie tot
uitdrukking komende) basisori8ntaties, te weten kameraadschappelijkheid
en individualiteit, die op elkaar worden betrokken via een derde basis-

orientatie,  de wederzijdse stimulans.  Het  partnerschap-type is geen
vanzelfsprekende traditionele institutie, maar een via onderhandeling
en overleg gegroeide overeenkomst tussen beide partners over de omvat-
tendheid van hun relatie en de structuur van hun onderlinge verhoudin-
gen. Vijfentwintig paren uit de onderzoeksgroep, tweeUntwintig samenwo-
nend en drie gehuwd, behoren tot dit relatie-type. Het tweede relatie-
type is het burgerlijke: kameraadschappelijkheid en gezinseenheid zijn
de basisorientaties van dit type. Tolerant tegenover maatschappelijke
ontwikkelingen rond primaire relaties in het algemeen vertonen de vijf-
tien paren van dit type (veertien gehuwde en 66n samenwonend) in hun           ·
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eigen relatie voornamelijk typisch burgerlijke idealen, normen en ge-

dragspatronen,  zij het soms in een mildere of afgezwakte vorm.  De

structuur van de relatie is onbereflecteerd en vanzelfsprekend. Het
derde relatie-type is het "gemengde" type, waarin beide partners in hun

basisoriWntaties, bij de omvattendheid van de relatie en de gelijkbe-

rechtiging en rolverdeling van elkaar verschillen. Globaal blijkt de

een partnerschap-georiZnteerd, de ander burgerlijk georiJnteerd. Het

"gemengde" relatie-type  valt  in twee subtypen uiteen:  bi j sommige paren
leiden de verschillen   niet tot openli jke spanningen, zodat   van   een  _ES-
mengd-stabiel relatie-type kan worden gesproken; bij andere paren kent

de relatie een tamelijk conflictueus karakter, hetgeen samenhangt met
verschillen in opvat tingen over gelijkberechtiging   En   met de ontevre-
denheid van partnerschap-georianteerden over asymmetrische verhoudin-

gen, zodat van een asymmetrisch-labiel type gesproken kan worden. Tot

het  "gemengde" type behoren negen paren: acht gehuwde  en  &6n   samenwo-

nend. Vier gehuwde paren dienen tot het asymmetrisch-labiele subtype

gerekend te worden; de overige vijf tot het gemengd-stabiele subtype.

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de samenhang in de onder-
zoeksgroep tussen relatie-type enerzijds en twee andere factoren ander-

zijds, te weten de relatievorm (gehuwd of samenwonend) en het sociale

milieu. In de inleiding van deze studie is aangegeven dat er vaak ver-
banden gesuggereerd worden tussen deze factoren en het type relatie dat

wordt aangegaan. Binnen het exploratieve kader van onze studie kan geen

causaliteit worden getoetst, maar het is zeker zinvol statistische sa-
menhangen te signaleren en enkele stellingen te formuleren over de be-
tekenis daarvan. Op het laatste zal overigens in hoofdstuk 8 uitvoeri-

ger worden ingegaan. Allereerst bezien we de samenstelling van de drie
relatie-typen naar relatievorm. Hierover is in de voorafgaande hoofd-
stukken   al   het   een en ander bekend geworden; tabel 7.1. biedt   het   to-
taaloverzicht.
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Tabel 7.1.: de drie relatie-typen naar relatievorm van de paren

Gehuwd Samenwonend

Partnerschap-type (A)         3                      22

Burgerlijk type (B)        14                       1

"Gemengd" type (C)         8                       1

Totaal                       25                      24

De in de inleiding gestelde vraag of huwelijk en ongehuwd samenwonen
"formele" gedaanten zijn van verschillende relatie-typen, kan ten dele

bevestigend worden beantwoord. Het geldt sterk voor samenwonende paren,

die bijna allen tot het partnerschap-type behoren. De gehuwde paren

zijn gespreid over de drie relatie-typen, al behoort ruim de helft tot

het burgerlijke relatie-type. Niettemin moet de conclusie luiden dat

gehuwd zijn of samenwonen in dit onderzoek samenvalt met een specifieke

relatiestructuur; wie samenwoont behoort bijna zeker tot het partner-

schap-type; wie gehuwd is behoort zeer waarschijnlijk tot het burger-

lijke of het "gemengde" type. Bij samenwonenden staat het individuali-

teitsmotief naast kameraadschappelijkheid. Zij structureren hun relatie

zodanig dat beide partners onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar
behouden in materiBle en emotionele zin. Dat vereist veel overleg en

onderhandeling. Zij kiezen voor samenwonen omdat zij daarin meer moge-

lijkheden zien voor verwezenlijking van hun idealen. Streven naar ge-

zinseenheid, vorming van een alomvattende gemeenschap en een visie op

de relatie als een exclusief verband voor intermenselijke behoeftenbe-

vrediging bepalen de relatiestructuur bij de meerderheid van de gehuw-

den, waartoe zij juist het huwelijk de meest geschikte relatievorm ach-

ten. Daarnaast zien we echter bij acht gehuwde paren dat &6n van beide

partners de typisch burgerlijke idealen niet onderschrijft; we hebben

dit partnerschap-georiEnteerd genoemd. Doordat de ander echter vooral

burgerlijk georionteerd is ontstaat het "gemengde" relatie-type. Deze
gehuwde paren verkeren   op een typische wijze   in een overgangssituatie:
het representeert de botsing tussen traditionaliteit en moderniteit in

de inrichting van de twee-relatie. Al met al blijkt in dit onderzoek

bij huwelijksrelaties weinig van verander(en)de opvattingen, idealen,

normen en verwachtingen, houdingen en gedragspatronen. In grote lijnen
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structureren de gehuwden hun relatie volgens de traditionele patronen
van het burgerlijke type. Uitzonderingen zijn de drie paren, wier denk-

en gedragspatronen volgens het partnerschap-model verlopen Gn in be-

paalde opzichten de partnerschap-georilinteerden in het relatie-type C.

Daarentegen kunnen samenwoningsrelaties in dit onderzoek worden geken-

schetst als de uitdrukking van veranderingen rond primaire relaties. In

hun relatiestructuur is het burgerlijke patroon afwezig en zijn veel

elementen van de in hoofdstuk 1 geschetste ontwikkelingen bespeurbaar.

De samenhang tussen sociaal milieu en relatie-type vormt een tweede

centraal aandachtspunt in deze studie. Zoals bekend is het sociale mi-
lieu vastgesteld aan de hand van het beroeps- en het opleidingsniveau,

waarbij het accent op het laatste ligt (1). Verondersteld is dat opvat-

tingen over de wenselijke relatievorm en -structuur samenhangen met so-

ciaal milieu, via een besef van maatschappelijke verhoudingen en ont-

wikkelingen rond relaties, ontvankelijkheid voor opkomende nieuwe mo-

tieven en de wens deze in de eigen relatie te verwezenlijken. Maar bo-

vendien hangen ook de mogelijkheden om de eigen relatie volgens bepaal-

de  ideaalbeelden  te structureren samen met  sociaal milieu.  Daarbij

dient niet uitsluitend aan materidle omstandigheden te worden gedacht,

maar ook aan de ontwikkeling van persoonlijke of sociale vaardigheden

(bijvoorbeeld of men heeft geleerd zich verbaal uit te drukken of te

"onderhandelen", waardering   voor het uiten van emoties, gevoelens   en
andere persoonlijke aangelegenheden, de manier van reageren   op   norm-

overtredend gedrag). Kortweg gesteld: hoe hoger het sociale milieu des

te groter de materidle en emotionele opties in de relatiestructuur. De

samenhang tussen sociaal milieu en de drie relatie-typen blijkt uit de
tabellen 7.28. en 7.2b. Overigens zijn we er niet toe overgegaan om

voor het paar als geheel het niveau te bepalen (2). Het gaat in de
tabellen dus om de samenhang tussen het sociale milieu van individuen

en het relatie-type. De positie van het relatie-type C ten opzichte van

beide andere is niet direct duidelijk, waardoor het de voorkeur ver-
dient dit type afzonderlijk te beoordelen. Daarbij dient dan een on-

derscheid naar individuele oriantatie te worden gemaakt.
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Tabel 7.2a.: Relatie-typen A en B naar individueel sociaal milieu

Hoog Midden Laag

Partnerschap-type (A)       31        19         0

Burgerlijk type (B)        6         8        16

Totaal                        37         27         16

Er is een duidelijke samenhang: degenen met een hoge of midden sociale

achtergrond hebben vooral een relatie volgens het partnerschap-type,

degenen met een lage sociale achtergrond hebben zelfs uitsluitend een

relatie volgens het burgerlijke type. Opvallend is de cesuur in de
trend nd de middencategorie. Bezien vanuit de twee relatie-typen hebben

alle respondenten uit het partnerschap-type een hoge of midden sociale

achtergrond, terwijl er bij degenen die een burgerlijk type relatie on-

derhouden variatie is. De helft behoort tot het lage niveau, de andere

helft is verdeeld over het midden en hoog niveau.

Tabel 7.2b.: Relatie-type  C naar  individueel  sociaal milieu,  onder-

scheiden naar partnerschap- en burgerlijke ori2ntatie

Hoog Midden Laag

Partnerschap-ori8ntatie    3          6          0

Burgerlijke oriantatie     2          4          3

Totaal                       5          10           3

De trends in het relatie-type C zijn ongeveer hetzelfde als bij de

typen A en B. Wel ligt het accent zowel bij de partnerschap-georiUn-

teerden als bij de burgerlijk georidnteerden meer op de middencatego-

rie. Dat maakt de samenhang minder scherp. In paragraaf 6.6. is verder

gewezen op verschillen per paar. Van de vijf paren in het relatie-type

C bij wie de sociale achtergrond van de partners niet gelijk is, zijn

er vier bij wie de partnerschap-georidnteerde partner een hogere socia-

le achtergrond bezit dan ziln of haar burgerlijk georidnteerde weder-

helft. Een ander interessant gegeven betreft het feit dat er in het

relatie-type C m66r paren zijn bij wie man en vrouw niet dezelfde so-

ciale achtergrond bezitten dan in beide andere typen (in type A komt
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dit voor bij een derde van de paren, in type B bij een kwart; in type C

bij meer dan de helft). We beschouwen dit als een aanwijzing dat ver-

schillen in sociale achtergrond tussen de partners van invloed zouden

kunnen zijn op overeenstemming over basisoriontaties en concrete aspec-

ten van de twee-relatie.

Er bestaat in dit onderzoek dus zowel een samenhang tussen relatievorm

en relatie-type als tussen sociaal milieu en relatie-type. Dit roept de
vraag op welk van beide factoren m&&r samenhangt met het type relatie.

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, omdat ook de factoren re-

latievorm en sociaal milieu niet onafhankelijk van elkaar zijn. Met na-

me kan een sterke samenhang worden geconstateerd tussen een lage socia-

le achtergrond en gehuwd zijn. Dit blijkt uit tabel 7.3.

Tabel 7.3.: De samenhang tussen sociaal milieu en relatievorm

Hoog Midden Laag

Gehuwd                   15        17        18

Samenwonend             27        20         1

Totaal                   42        37        19

De samenhang van sociaal milieu met relatie-vorm En met relatie-type

doet  het vermoeden opkomen dat er sprake zou kunnen zijn van een
schijnsamenhang tussen relatievorm en relatie-type die "verklaard"
wordt door sociaal milieu. Dit is ook op theoretische gronden aanneme-

lijk. Het is voorstelbaar dat iemands sociale achtergrond van invloed

is op diens basisoriontaties bij het aangaan van een primaire relatie,

hetgeen zowel voor de gekozen vorm als voor het karakter van de relatie

bepalend zou kunnen zijn. Bij de bespreking van de samenhang tussen re-

latie-vorm en relatie-type is dit reeds gesuggereerd. Via elaboratie

van de samenhang tussen relatie-vorm en relatie-type door het constant-

houden van sociaal milieu kan dit worden nagegaan, althans voor onze

onderzoeksgroep. We bezien alleen de homogene relatie-typen A en B.
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Tabel 7.4.: Elaboratie samenhang relatie-vorm - relatie-type door

constanthouding van sociaal milieu (individuele scores)

totaal hoog midden laag

gehuwd samenw. gehuwd samenw. gehuwd samenw. gehuwd samenw.

Type A 18% 96% 40% 100% 22% 94%      0%     0%

Type B 82%     4%     60%     0%     78%     6% 100% 100%

Totaal         34     46      10     27       9     18      15      1

(absoluut) E = 78 6 - 60 c = 72 E=0

Uit deze tabel komt in tegenstelling tot de geopperde veronderstelling

w61 een zelfstandige samenhang tussen relatievorm en relatie-type naar

voren. Alleen bij degenen met een lage sociale achtergrond gaat het so-

ciale milieu tegelijkertijd samen met relatievorm 60 relatie-type: zij
zijn allen gehuwd en hun relatie behoort tot het burgerlijke type. In

beide andere groepen blijft de oorspronkelijke samenhang tussen rela-

tievorm en relatie-type bestaan.

Het voorgaande leidt  tot een eerste propositie voor de anderzochte

groep paren van de homogene typen A en B: degenen die een lage sociale

achtergrond hebben zijn in dit onderzoek gehuwd en hebben een relatie

volgens het burgerlijke type. De samenhang van de hoge en middencatego-

rie2n van sociaal milieu met het type relatie is minder sterk. Waar-

schijnlijk bestaan er in de midden en hogere milieus door gunstigere

materi le omstandigheden en door m&&r persoonlijke en sociale vaardig-

heden voor de inrichting van intieme relaties meer opties voor de re-

latievorm en de relatiestructuur. In deze groepen kan men het zich ma-
terieel en emotioneel veroorloven keuzes te maken op het gebied van in-

tieme relaties. Dergelijke keuzemogelijkheden bezit men in de lagere

sociale milieus veel minder, waardoor men sterker gebonden is aan het

maatschappelijk geInstitutionaliseerde burgerlijke patroon. De tweede

propositie die eveneens uitsluitend betrekking heeft op de 80 respon-

denten uit beide homogene relatie-typen luidt dan: bij degenen die een

hoge of midden sociale achtergrond hebben, hangt het type relatie dat

men onderhoudt samen met de relatievorm. Is men samenwonend (70% van

degenen met een hoog of midden sociaal milieu), dan heeft men in deze
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groep altijd een relatie volgens het partnerschap-type. Van de groep

gehuwden met een hoge of midden sociale achtergrond heeft een derde een

relatie volgens het partnerschap-type en tw&& derde volgens het burger-

lijke type. Zowel voor gehuwden als voor samenwonenden is er weinig

verschil tussen een hoge of een midden sociale achtergrond. Een derde

set proposities heeft betrekking op verschillen in sociale achtergrond,
onder meer in verband met het relatie-type C, het "gemengde" type: van

de gehuwde paren van wie de partners niet dezelfde sociale achtergrond

hebben, behoort ruim de helft tot het "gemengde" type; de rest behoort

tot het burgerlijke type. Geen van de samenwonende paren bij wie man en

vrouw een verschillende sociale achtergrond hebben, behoort  tot het
"gemengde" type. Indien een van beide partners een lage sociale achter

grond heeft, behoort de relatie die men onderhoudt, ongeacht het socia-

le milieu van de ander of de relatie-vorm, tot het burgerlijke type 6f

het   "gemengde"   type ( zeven paren).   In het laatste geval   is deze partner

altijd burgerlijk georidnteerd. Indien een van beiden een hoge en de

ander een midden sociale achtergrond heeft En men is samenwonend, dan

behoort de relatie tot het partnerschap-type (zeven paren). Kent een

gehuwd paar een dergelijk verschil in sociale achtergrond tussen de

partners, dan behoort de relatie echter tot het burgerlijke of het

"gemengde"   type.

Mede op basis van deze proposities kan een overzicht worden gegeven van

de verdeling van de paren naar sociaal milieu, relatie-vorm en relatie-

type.

Tabel 7.5.: Paren naar sociaal milieu, relatie-vorm en relatie-type

(specifieke indeling naar aanleiding van proposities)

BEIDEN HOOG/MIDDEN EEN VAN BEIDEN/BEIDEN LAAG

(combinaties H-H, H-M, M-M) (combinaties L-H, L-M, L-L)

gehuwd samenw. totaal gehuwd samenw. totaal

Type A     3        22         25                     --         --

Type B    5       --          5           9         1         10

Type C    5         1          6           3       --          3

Totaal    13        23         36           12         1         13
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Uit deze tabel volgen enkele eindconclusies over samenhangen tussen so-

ciaal milieu, relatie-vorm en relatie-type voor de paren uit de onder-

zoeksgroep. Ten eerste: de paren van wie van een van beide of beide

partners een lage sociale achtergrond hebben, zijn bijna altijd gehuwd

en behoren allen tot het burgerlijke of het gemengde relatie-type (ruim

een kwart van de onderzoeksgroep). Als beide partners een lage sociale
achtergrond hebben behoort hun relatie tot het burgerlijke type (6 pa-

ren van de 9 genoemd in kolom 4). Van de gehuwde paren van wie de een

wel en de ander geen lage sociale achtergrond heeft, behoort de helft

tot het type B (resterende 3 uit kolom 4 achter type B) en de andere

helft tot het type C (andere 3 uit kolom 4 achter type C). Ten tweede:

van de paren van wie beide partners hetzij een midden, hetzij een hoge

sociale achtergrond hebben, is twee derde samenwonend (23 paren) en een

derde gehuwd (13 paren); in totaal gaat het om bijna drie kwart van de

onderzoeksgroep. Bijna alle samenwonenden behoren tot het partnerschap-

type (22 paren). Bij de gehuwden is er echter een sterke variatie. Dit

alles kan tenslotte ook in het volgende schema worden samengevat. Elke

lijn vertegenwoordigt een samenhang.

Sociaal milieu: Relatievorm: Relatie-type:

Een van beiden of gehuwd burgerlijk type
beiden laag                                        6f

"gemengd" type

Beiden midden of samenwonend I partnerschap-type I
hoog 6f

gehuwd partnerschap-type
6f
burgerlijk type
6f

"gemengd" type
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HOOFDSTUK 8

DE "FEITEN" VOORBIJ; VERANDERINGEN IN DE RELATIECULTUUR
ALS EEN EXPLICITERINGSPROCES

8.1. Aan de oppervlakte: binding of vrijheid

Het kan gebeuren dat pas achteraf, na de analyse en rapportage van de

onderzoeksgegevens,  het belang van een bepaalde variabele goed naar

voren komt. In de gesprekken met de samenwonende en gehuwde paren is
onder meer geInformeerd naar hun opvattingen over verschillen tussen

gehuwd-zijn en ongehuwd samenwonen. De vraag was bedoeld om inzicht te

krijgen in waarden die mogelijk voor de structuur van de relatie van

belang zouden kunnen zijn. Bij de beschrijving van de twee belangrijk-
ste relatie-typen (het partnerschap-type en het burgerlijke type) zijn

weliswaar de antwoorden weergegeven, maar verder is er nauwelijks ge-

bruik van gemaakt (1). Het is echter nuttig om in het kader van dit
hoofdstuk de dominante trends in de beantwoording van deze vraag nog
eens in herinnering te roepen, en wel onderscheiden naar de relatie-

typen.

Het zal geen verbazing wekken dat de paren van het partnerschap-type

(vooral samenwonenden) en die van het burgerlijke type (vooral gehuw-

den) nogal verschillend over de twee relatievormen denken. Interessan-
ter zijn de maatstaven die zij hanteren, en hun visie op de verwerke-

lijking daarvan in een huwelijks- of samenwoningsrelatie. In beide op-

zichten treden markante verschillen aan het licht. De meeste paren van

het partnerschap-type onderkennen aan het huwelijk het gevaar van een

te sterke institutionalisering; aan deze relatievorm zijn een aantal

traditionele regels en verplichtingen gekoppeld die mogelijk als een

knellende band gaan fungeren. Dit zou een belemmering voor de persoon-

lijke ontplooiing kunnen vormen en een werkelijke betrokkenheid op de

partner verhinderen.  Daarentegen biedt het  ongehuwd samenwonen vaak

meer mogelijkheden om de relatie naar eigen inzicht en behoeften in te

richten, en kunnen, zo meent men, de claims die beide partners elkaar
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willen opleggen,  door henzelf worden bepaald. Geheel anders is het

beeld in het burgerlijke relatie-type. De afwezigheid van een formele

binding wordt als een fors minpunt van het ongehuwd samenwonen gezien.

Hieraan wordt de opvatting gekoppeld dat de hechtheid van de band van

samenwonende paren te wensen over laat, dat zij zich minder zullen

inzetten voor het instandhouden van hun relatie dan gehuwden,  zich

minder verantwoordelijk voor elkaar zullen voelen en nooit zeker van

elkaar kunnen zijn. Aan de andere kant is het huwelijk juist een kader

dat zekerheid en geborgenheid biedt; het smeedt een hechte band tussen

de partners en het vormt een bevestiging van de levenskeuze die men ge-

maakt heeft. Blijkbaar hanteert men in het burgerlijke type een geheel
andere maatstaf voor het beoordelen van de kwaliteit van de relatie dan

in het partnerschap-type. Dat is in de voorgaande hoofdstukken ook al

duidelijk gebleken. Maar wat in de beantwoording van d6ze vraag zo
treffend naar voren komt, is de overeenstemming tussen beide relatie-

typen over het centrale vraagstuk waarvoor hedendaagse paren zich in
hun ogen gesteld zien: de vraag namelijk welke anderlinge binding, of

omgekeerd welke persoonlijke vrijheid in een intieme relatie wenselijk
of aanvaardbaar is. Achter de verschillende werkelijkheidsconstructies

(waarbij in het ene type aan elk van beide relatie-vormen een geheel
andere betekenis wordt toegekend   dan   in het andere type) verwijst   men,

al dan niet bewust of uitdrukkelijk, naar hetzelfde basisonderscheid.

Essentieel is in dit verband de in beide typen gehuldigde opvatting,

dat m66r van het 660 automatisch leidt tot minder van het ander; het

basisonderscheid binding of vrijheid wordt beschouwd als een 66ndimen-

sioneel continuum. Overigens moet ter voorkoming van misverstanden wel
worden bedacht dat in beide typen niet zonder meer dezelfde indicaties
worden gehanteerd voor "binding"   of   voor "vri jheid". Zo vinden   de   sa-
menwonenden in het partnerschap-type zeker niet dat de hechtheid van
hun onderlinge band te wensen over laat of dat zij zich minder zullen

inzetten voor hun relatie, omdat zij geen formele binding hebben. Zij
meten de hechtheid van hun band niet hieraan af, noch zouden zij de
wens om hun onderlinge claims te begrenzen uitsluitend of in de eerste
plaats in dergelijke termen vertalen. In het burgerlijke relatie-type
komt het zelfs niet op om een koppeling te leggen tussen (verlies van)

vrijheid en het institutionele karakter van het huwelijk.
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Dat het vraagstuk van binding of vrijheid in intieme relaties centraal
wordt gesteld is niet toevallig. Het sluit aan bij een belangrijk thema

in  de  maatschappelijke  discussie  rond  primaire  relaties.  Bovendien
vormt het een dominant thema in veel (populair-)wetenschappelijke pu-

blikaties van de laatste tien jaar. Hoewel binding en vrijheid hierin

lang niet altijd als aan elkaar tegengesteld worden gepresenteerd, is

er toch op zijn minst sprake van een zekere spanning tussen beide.

Sterk vertegenwoordigd zijn studies naar de beperkte bewegingsruimte in
het traditionele huweli jksmodel, vooral   voor de vrouw. Onder algemene
noemers als liberalisering, pluriformiteit als leidend beginsel, indi-

viduatie,  informalisering, emancipatie of democratisering worden het

streven naar meer individuele vrijheid in de primaire leefsfeer en de

roep om mogelijkheden tot zelfontplooiing samengevat. In de feministi-

sche literatuur worden de problemen en fricties van de gebondenheid in

de verstarde huwelijksverhoudingen aan de kaak gesteld. Ook zijn er

heel wat publikaties verschenen die vooral de gevolgen van het vrij-

heidsstreven ter discussie stellen: narcisme, immoralisme, hyperindivi-

dualisatie. Volgens deze studies wordt het levensgeluk in de moderne

samenleving bedreigd door een tekort aan zinvolle bindingen, heerst er

vrijblijvendheid en wordt het steeds moeilijker om verantwoordelijkheid
te  dragen of verplichtingen  aan   te  gaan.   Maar  ook in gematigde studies,
waarin de relatie tussen binding en vrijheid genuanceerd wordt bezien,

worden uiteenzettingen aangetroffen over de problematische verhouding

tussen beide, in de primaire leefsfeer en ook elders (2). Ook onze stu-

die naar relatie-typen bij gehuwde en samenwonende paren kent deze in-

teresse voor aspecten van binding en vrijheid in de structurering van

de paarrelatie. Dat blijkt niet alleen uit de vraagstelling bij diverse

specifieke onderwerpen, maar ook uit de constructie van variabelen en

de interpretatie van het datamateriaal.

De verhouding van binding en vrijheid in primaire relaties is een be-

langrijk maatschappelijk probleem. Maar de discussie erover wordt vaak

verengd tot een-dimensionele tegenstellingen, vergelijkbaar met de wij-

ze waarop de paren van het partnerschap-type en het burgerlijke type

het vraagstuk benaderden. Hoewel zo'n verenging afzonderlijke aspecten

van de relatie kan verhelderen, is het de vraag of hierdoor de werke-
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lijke aard van hedendaagse twee-relaties doorgrond kan worden. Indien

men ermee volstaat de twee-relatie te benaderen vanuit de invalshoek

van de spanning tussen binding en vrijheid, dan wordt de aandacht afge-

leid van structuurkenmerken die minstens zo belangrijk zijn. Ook in

veel wetenschappelijke publikaties slaagt men er niet in de een-dimen-

sionaliteit van deze invalshoek te overstijgen. Daardoor ontstaat een

onvolledig en misleidend beeld van de ontwikkelingen. Het vloeit voort

uit een eenzijdige nadruk op de afbrokkeling van traditionele waarden

en normen en op een verschuiving van maatschappelijke dwang en controle

naar individuele emancipatie. Deze visie kent momenteel een grote popu-

lariteit.

Ook deze studie loopt het gevaar een eenzijdig beeld te geven. Het

vraagstuk van binding of vrijheid speelt ook in onze analyses een be-

langrijke rol. Dit theoretisch kader gaat niet ver genoeg. Het doet

onvoldoende recht aan het karakter van de aangetroffen relatie-typen.

Om dit probleem op te lossen en dieper door te dringen in de structuur

van het data-materiaal is naar een aanvullend interpretatiekader ge-

zocht; een andere invalshoek om de gegevens te analyseren. De essentie

van het vraagstuk van binding of vrijheid in de relatiestructuur zou

erdoor verduidelijkt moeten worden. Maar vooral zouden de minder mani-

feste (vaak onbedoelde) gevolgen van basisoriintaties en gedragspatro-

nen    aan het licht moeten komen. Dit houdt    in dat "onderstromen",    ver-

borgen onder manifeste idealen, attitudes en gedragingen worden opge-

spoord. Hiertoe zullen de relatie-typen geInterpreteerd worden vanuit

de invalshoek van het expliciteringsproces (3). De betekenis hiervan

zal geleidelijk duidelijk worden via de werking ervan in de relatie-ty-

pen. Op deze wijze komt de algemene betekenis naar boven. Vervolgens

zal de these worden uitgewerkt dat explicitering de rode draad is in de

huidige ontwikkelingen in de relatiecultuur. Intieme relaties verande-

ren momenteel van karakter, niet zozeer doordat de roep om vrijheid en

zelfontplooiing  steeds  sterker  doorklinkt,  maar doordat  ze  steeds

explicieter worden. Dit stelt heel andere eisen aan intieme relaties en

vraagt een heel andere inspanning van mensen die zo'n relatie aangaan.

Dat is het centrale thema van dit hoofdstuk.
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We zullen selectief te werk gaan. Van de relatie-typen zullen het part-

nerschap-type, en in mindere mate het burgerlijke type centraal staan.

Daarbinnen concentreren we ons op de basisori@ntaties, op de betrokken-

heid tot de relatie, het vraagstuk van gelijkberechtiging en de commu-

nicatiepatronen. Het "gemengde" type (beschreven in hoofdstuk 6) zal
slecht,; beperkt aan  bod komen,  omdat het vanuit de invalshoek van

explicitering weinig afwijkt van het burgerlijke relatie-type. Alleen

bij het onderwerp gelijkberechtiging zal er aandacht aan worden be-

steed.

8.2. BasisoriEntaties en de investering in een intieme relatie

8.2.1. De zware claims van een geIndividualiseerd verbond

Het partnerschap-type, dat wordt aangetroffen bij tweedntwintig samen-

wonende en drie gehuwde paren in onze onderzoeksgroep, vertegenwoordigt

een sterk van het traditionele, burgerlijke ideaal afwijkend relatiemo-

del. Het mist de vanzelfsprekende nadruk op gezinseenheid en het auto-

matische streven naar samensmelting van de identiteit van beide part-
ners, kenmerkend voor het burgerlijke type. In plaats daarvan blijkt de

relatiestructuur doordrenkt van de basisoritintatie individualiteit,
waardoor de betrokkenheid van de partners bij hun relatie fundamenteel

anders van aard is dan in het burgerlijke type. De duidelijkste uiter-
lijke tekenen hiervan zijn de grenzen die worden gesteld aan de omvat-

tendheid van de relatie. Men zondert een aantal domeinen af als de per-

soonlijke levensruimte, waarover ieder voor zichzelf beslissingsbevoegd

is; men bewaakt de intensiteit van de onderlinge band om te voorkomen

dat men teveel in de relatie opgaat en zijn eigen persoonlijkheid ver
liest; beide partners zijn naar buiten gericht, via persoonlijke vrien-

den, ter vervulling van bepaalde individuele behoeften waaraan men in
de relatie niet toekomt of waartoe de relatie minder geschikt wordt be-

vonden; en verder wordt de inzet voor de relatie begrensd, waarbij het

voortbestaan ervan afhankelijk wordt gesteld van de kwaliteit en van de

mate waarin men voldoende ontplooiingsmogelijkheden bezit. Deze aan-

spraken op een eigen individuele ruimte zijn ook herkenbaar in de com-
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municatiepatronen. Een zekere reserve in de openheid van de onderlinge

uitwisseling wordt bij strikt persoonlijke aangelegenheden aanvaardbaar

geacht. Er bestaat dus een duidelijke conceptie van de eindigheid van

het 'commitment' tot de relatie. De relatie kan slechts tot op zekere

hoogte beslag leggen op ieders loyaliteit en persoonlijkheid. In het

partnerschap-type wordt het ideaal van individuele zelfstandigheid en

vrijheid onder meer uitgedrukt in een begrensde betrokkenheid tot de

relatie, hetgeen duidelijk verschilt van het ideaal van absolute en on-

beperkte loyaliteit in het burgerlijke type. Zo bezien lijkt de conclu-

sie gerechtvaardigd dat het partnerschap-type een geringere graad van

betrokkenheid vertoont dan het burgerlijke type. Anders gezegd: men

neigt ertoe de persoonlijke investering in de relatie aan een bepaalde

2
limiet te koppelen. Men zou dit vrijblijvendheid kunnen noemen.

In paragraaf 4.3. is de basisorientatie individualiteit beschreven met

termen als: vrijheid behouden, elkaar de ruimte laten, een eigen leven

leiden, zelfstandigheid en onafhankelijkheid behouden, elkaar niet ver-

anderen. Dit zijn enkele uitdrukkingen die de paren van het partner-

schap-typen hanteerden.  De consequenties van de verwezenlijking van

dergelijke idealen zijn echter verstrekkender en gecompliceerder dan

hiervoor is aangeduid. In wezen drukt deze basisoriantatie namelijk de

relativering van elke standaard of gewoonte, van elk ingesleten patroon

of elke vaststaande vorm uit. Het betekent dat g6&n interactievorm of

gedragscode zonder reflectie geaccepteerd of geldig is. De twee-relatie

transformeert onder de invloed van deze basisoriantatie in een 'many-

possibilities-thing', een verband dat niet is voorgegeven, maar dat

vorm en inhoud verkrijgt via de actieve reflectie van betrokkenen. Het

is de eigen constructie van degenen die zo'n verband aangaan. Dit heeft

natuurlijk een keerzijde: de afwezigheid van een externe, onbetwijfel-

bare maatstaf impliceert een opdracht aan de betrokkenen door de nood-

zaak om tot een zekere structurering te komen. Wanneer standaardisering

ontbreekt, zal men zglf uitdrukkelijk moeten regelen. We zien dit in

het partnerschap-type bijvoorbeeld aan het ontbreken van een algemene

conceptie over de aard van de grenzen die aan het 'commitment' worden

gesteld. Ook de wijze waarop de bindende factoren in dit relatie-type,

kameraadschappelijkheid en huiselijkheid/gezelligheid, beschreven wor-
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den vertoont een sterke variatie; van paar tot paar wordt datgene wat

hen samenbindt op een persoonlijke en zeer specifieke manier gedefi-

nieerd. Deze variatie dn de uitgebreide beantwoording van de betreffen-

de vraag zijn aanwijzingen voor de reflectie over de eigen relatie. Te-

gelijkertijd volgt uit de basisoriantatie individualiteit dat het con-

structiewerk waartoe de partners genoodzaakt zijn, niet probleemloos

zal zijn. Er zullen tegenstrijdige wensen, behoeften of gewoontes zijn,

die in een afstemmingsproces nader tot elkaar gebracht moeten worden.
De rechten en verlangens van beide partners houden aanspraken op elkaar

in die lang niet altijd zonder beperkingen op een lijn kunnen worden

gebracht. Dit laatste is op zichzelf opmerkelijk, maar niet echt ver-

wonderlijk: de wens van beide partners om een eigen ruimte te claimen

gaat nagenoeg altijd gepaard met de noodzaak sommige van deze aanspra-

ken te laten vallen of minstens af te zwakken.

Maar wanneer dit in verband wordt gebracht met de bindende factoren in

het partnerschap-type, met name de basisoridntatie kameraadschappelijk-

heid, is het resultaat nogal verrassend. Een vergelijking met het ge-

construeerde ideaaltype van de moderne relatie is hierbij van belang,

omdat kameraadschappelijkheid het belangrijkste verschil tussen het mo-

derne ideaaltypische relatiemodel en het aangetroffen partnerschap-type

vormt. Gesteld is dat de partners in het moderne ideaaltype de vervul-

ling van allerlei persoonlijke behoeften en idealen niet slechts bij

66n levenspartner zoeken, maar duidelijk openstaan voor een scala van

sociale en maatschappelijke contacten,  ook in de intieme sfeer. De

openheid van de relatie, de open verbindingen van beide partners met

een eigen leefsfeer van betekenisvolle contacten zijn beschouwd als

centrale kenmerken van het moderne type. De relatie bestaat nASst ande-

re maatschappelijke contacten, die in principe net zo belangrijk voor

de identiteitsvorming en de persoonlijke ontplooiing zijn (4). De ver-

vulling van emotionele behoeften is verspreid over een netwerk van re-

laties; geborgenheid vloeit voort uit de specifieke verhouding van de

netwerkrelaties tot elkaar.   In het moderne   type   zi jn alle individuele
claims rechtmatig en ze zijn bij uitstek aanleiding voor veranderingen

in de relatie. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat ieder slechts beperkt

afhankelijk is van &6n relatie; de persoonlijke investering erin is be-
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grensd. In het moderne ideaaltype is echter geen rekening gehouden met

de aanwezigheid van kameraadschappelijkheid. Deze basisoriantatie ver-

onderstelt  een grote aandacht voor de  relatie, die weliswaar geen

exclusief identificatiepunt   in het leven  van het individu  is,   maar  er
toch markant uitspringt in vergelijking met andere sociale contacten.

Al zijn individuele claims in het partnerschap-type voortdurend aanwe-

zig, toch is de omvattendheid van de relatie door het kameraadschappe-

lijkheidsmotief aanzienlijk groter dan werd verondersteld vanuit het

moderne ideaaltype. Juist dSt maakt het probleem van het constructie-

werk, dat noodzakelijk is geworden door de afwezigheid van vanzelfspre-

kendheden, urgent. Bovendien stelt de combinatie van individualiteit  en

kameraadschappelijkheid de aard van het 'commitment', waarvan zojuist

werd beweerd dat het tekenen van vrijblijvendheid zou vertonen, in een

geheel ander daglicht. De investering die van de partners wordt ver-

langd is niet eenvoudig te begrijpen in termen van de verhouding tussen

binding en begrenzing, maar vloeit voort uit de eisen en voorschriften

van de onderlinge uitwisseling die noodzakelijk is voor de constructie

van deze verhouding.

Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van diverse aspecten van de betrokken-

heid worden aangetoond. Zo is bewaking van de intensiteit van de onder-

linge band en van de grenzen van de inzet voor de relatie in tweearlei

opzicht een moeilijke opgave. Deze binding en inzet zijn immers in het

partnerschap-type niet vooraf bepaald, er bestaan geen universele cri-

teria voor. Hoever men wenst te gaan is een kwestie van onderlinge af-
spraak en van afstemming van verlangens. Bovendien hanteert men crite-

ria die weliswaar van paar tot paar verschillend zijn, maar niettemin

gemeen hebben, dat ze zware eisen stellen aan het beoordelings- en in-

voelingsvermogen. De criteria zijn meestal abstract en daarom bilna

nooit direct in het gedrag herkenbaar of daaraan toetsbaar. Maar er is

nog een aspect van belang, een soort algemeen uitgangspunt: de ander-

linge band en de inzet voor de relatie moeten getuigen van een inten-

sieve persoonlijke aandacht voor elkaar, wASr de grenzen ook worden

getrokken. Het gaat erom dat men achterhaalt wat men als mens met ver-

schillende eigenschappen en vaardigheden voor elkaar kan betekenen,

niet welke uiterlijke tekenen van binding er zijn of in welke formele
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verhoudingen de relatie is gegoten. De diepgang van de interpersoon-
lijke verhoudingen vormt de enige grond voor het voortbestaan van de

relatie. In samenhang met het ontbreken van concrete, altijd geldende
criteria voor de hechtheid van de onderlinge band en de gewenste inzet
betekent dit dat er een sterk beslag wordt gelegd op de individuele

i partners. Aan hun betrokkenheid bij de relatie stellen zij hoge eisen,

hetgeen veel inspanning van hen vraagt. Vaak beseffen de paren van het

  partnerschap-type terdege, wat er allemaal bij komt kijken om de ge-
wenste betrokkenheid te realiseren. Illustratief zijn de volgende cita-

ten uit de gevoerde gesprekken.

"Je moet er keihard voor werken, voor elke relatie. Ik heb niet
dat lange termijn gevoel, maar ik wil wel dat onze relatie in be-

weging blijft, daar wil ik voor werken. Ook zelf wil ik mezelf
daarvoor onder handen nemen: ik wil de consequenties van mijn ge-drag doordenken, alert zijn op wat er in onze relatie gebeurt, op
hoe zij reageert en daar ook iets mee doen. Maar ik wil bij haar
ook iets terugvinden van mijn eigen idee'Jn. We zijn het laatste
half jaar zo hard aan onze relatie beziggeweest, dat ik soms het
idee  heb,  dat  ik geen eigen ruimte meer overhoud" (man, gehuwd).

"Wij begonnen met een band van een soort gemeenschappelijk verle-
den, een band van een soort gewoonte, van bij elkaar horen. Dat
heeft zich ontwikkeld tot een band van we weten wat we aan elkaar
hebben, hoe we met dingen om willen gaan. Eerst zagen we elkaar
niet    reUel,    dat gaf problemen. Ik vulde   veel    voor   haar    in,    ik
dacht dat ze zus of zo was. Daardoor zag ik een aantal verande-
ringen bij haar helemaal niet. Ik zag niet dat ik dat deed. Dat
ging automatisch. Wij zijn elkaar veel redler gaan zien in de loop
van  de  tijd" (man, samenwonend).

"Wi j   praten   heel veel, eigenli jk constant, met elkaar.   Soms  vind
ik wel dat we teveel praten. Maar het is nodig als je dingen wilt
veranderen. Dan moet je toch eerst weten hoe het in elkaar zit. Ik
kom er meestal mee, ik zoek heel bewust naar wat het is dat me
dwars zit, als ik me niet lekker voel, en daar begin ik dan ook
over. Hij kan veel moeilijker aangeven waarom hij iets niet pret-
tig vindt, wil daar ook vaak niet naar zoeken, omdat hij er toch
geen idee van heeft waardoor iets komt. Maar ik vind het ver-
schrikkelijk belangrijk om te weten wat ik eigenlijk wil en ook
dat hij dat van zichzelf weet. Want anders ben ik bang dat hij
dingen gaat doen omdat ik ze belangrijk vind. Dat wil ik niet. Ik
ben daar wel eens bang voor. Toen we een keer ruzie hadden zei hij
dat ik hem teveel bepaalde, en een bepaalde richting in duwde. Dat
vind ik afschuwelijk. Dat wil ik absoluut niet. Ik wil mijn eigen
manier van leven ontwikkelen, maar ik wil hem vrijlaten om dat 66k
te doen. Dan voel ik pas dat we gelijkwaardig zijn. Maar ik ben
soms zo stellig in wat ik wil en wat ik belangrijk vind. Daar
vecht ik heel hard voor. Maar ik wil niet dat hij dingen doet om-
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dat ik hem om praat. Sinds hij dat gezegd heeft, voel ik me daar
heel onzeker over. Moet ik me wat meer inhouden, hem meer zijn
eigen gang laten gaan? Hij zei later dat hij het niet zo gemeend
had, maar ik blijf erover twijfelen: als zoiets er in een ruzie
uitkomt,   denk   ik   dat   er een grond van waarheid   in zit" (vrouw,
samenwonend).

"Heel veel proberen om op een bewuste manier met de ander om te
gaan, want het grootste gevaar voor je relatie is dat je inslaapt;
dat   je   in een sleur terecht komt, waarin   je de ander als vanzelf-
sprekend neemt. Daar moet je af en toe heel bewust bij stil staan
van:   "hee,   waar   zi jn we eigenli jk mee bezig".   Je moet evalueren
hoe je in je relatie staat en toch wel steeds expliciteren wat je
in  je  relatie  van de ander verwacht" (vrouw, samenwonend).

"Inspanning is vooral nodig,   als je meningsverschillen   hebt,   of
als de een iets voelt dat de ander niet voelt. Het heeft ook te
maken met sleur; als 660 van beiden behoefte heeft aan vernieu-
wing, dan moet de ander daarop reageren, ook al leeft dat voor hem
op dat moment  niet  echt  . . .  Dan  moet  je je inspannen.    Dat  is  wel
eens gebeurd. Er zijn wel grenzen aan, maar dat blijkt pas op zo'n

moment, als er dingen zijn waar je geen zin in hebt, dan ligt daar
een grens. Er komen dan veel irrationele factoren en emoties naar
boven, waardoor je zegt, dat doe ik niet. Maar dat kan de volgende
dag dan best weer anders liggen. Ik denk wel dat mijn grenzen te
verleggen zijn, maar ze zijn er wel en het is een voortdurend duel
tussen twee partners om elkaars grenzen te verleggen. Ik geloof
niet dat je zo gek met elkaar bent, dat je alles voor elkaar over
hebt. Er kan een moment komen, waarop het spaak loopt, dat de re-
latie niet meer vol te houden is" (man, samenwonend).

De als eerste geciteerde respondent drukt naar aanleiding van een spe-
cifieke ervaring in zijn relatie een zorg uit die zeer belangwekkend

  is.

Hij heeft het idee dat hij zoveel energie in zijn relatie heeft
moeten steken dat er onvoldoende individuele ruimte voor hem is over-

gebleven. Hiermee verwoordt hij het centrale probleem voor de paren van

  het  partnerschap-type.  Het  zou  als een paradox geformuleerd kunnen  wor-

 
den:   terwijl   men geen alomvattende relatie wenst, vereist het bepalen

f van de omvattendheid van de relatie zoveel inspanning, dat het de vraag

is of er voldoende energie overblijft om de geclaimde ruimte te benut-

 
ten. Juist vanwege dit probleem   is  men   in het partnerschap-type geneigd
de intimiteit met Anderen dan de vaste partner te begrenzen; seksuele

  intimiteit buiten de relatie overschrijdt voor de meesten die grens.
Niet een of andere morele grens is hier maatgevend, maar de investering
die met een verdergaande intimiteit gepaard gaat en die vermoedelijk
niet is op te brengen. Ook hier blijkt hoe sterk de dimensie betrokken-

i heid verweven    is    met de dimensie openheid.    In het partnerschartype
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heerst de overtuiging dat het voor de persoonlijke ontplooiing en iden-

titeitsvorming van groot belang is dat beide partners zich ieder afzon-

  derlijk op sociale contacten buiten de twee-relatie richten. Men wenst

een vervaging van de scheidslijnen die in het traditionele burgerlijke

  relatie-type worden aangebracht tussen de relatie en de "kille" buiten-

wereld. Bepaalde intimiteitsbehoeften kunnen daarentegen ook buiten de

twee-relatie tot hun recht komen, wellicht zelfs beter dan in de rela-

tie. Openheid wordt ook gewenst om te voorkomen dat de relatie een be-

nauwend kader zou worden. Maar het probleem schuilt in de afbakening.
De verwezenlijking van het openheidsideaal vereist dat een antwoord

wordt gegeven op veel vragen: welke behoefte aan andere contacten heeft

elk van beiden; zijn er conflicterende wensen; hoe moet daarmee worden

omgegaan; hoeveel kan ieder in dit opzicht van de ander verdragen. De

concretisering van het ideaal kan met veel spanningen gepaard gaan. En

ook nu vloeit dit vooral voort uit het ontbreken van standaarden waar-

door de integratie van de verschillende loyaliteitseisen vergemakke-

lijkt zou kunnen worden. Het uitgangspunt om op basis van persoonlijke

behoeften tot openheid te komen verdraagt zich ook slecht met altijd en

voor iedereen geldende regels. Daarom is het onvermijdelijk dat men de

afbakeningsproblemen die zich voordoen in een open relatie geheel op

eigen kracht, zonder concrete externe richtlijn aanpakt.

Begrenzing en afbakening staan ook centraal in de openheid van de com-

municatiepatronen en de besluitvormingsprocessen, zij het op een andere

manier. Beide zijn eveneens te zien als aspecten van het 'commitment'

tot de relatie. In het partnerschap-type is men geneigd om strikt per-

soonlijke aangelegenheden niet altijd of niet zonder meer met elkaar te

delen; dit heeft te maken met de begrenzing van de onderlinge band. Het

1 kan echter gemakkelijk op gespannen voet komen met de openheid die een

 

kameraadschappelijke verhouding vraagt, waardoor de getoonde reserve

niet probleemloos is. Om terughoudendheid in de onderlinge uitwisseling

te kunnen combineren met de benodigde openheid is veel zelfdiscipline

vereist,  eerlijkheid  tegenover  zichzelf,  een fijnzinnig onderschei-

dingsvermogen, gevoel voor timing en de juiste woordkeuze; kortom een

uitgebreid vermogen zichzelf te controleren en te sturen. Dit geldt te

meer, waar de grens tussen een gerechtvaardigd voorbehoud in de open-
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heid van de onderlinge uitwisseling en een ongewenst en afkeurenswaar-

dig achterhouden van zaken die voor de relatie van groot belang zijn,

niet scherp getrokken is. Het vergt een goed ontwikkeld beoordelings-

vermogen, veel tact en stuurmanskunst om in concrete situaties deze
grens te ontdekken en adequaat te reageren. lets dergelijks doet zich

eveneens voor bij beslissingsbevoegdheden, hetgeen samenhangt met het

gehanteerde criterium: gezamenlijk beslissen, wanneer het iets betreft

dat beiden aangaat; ieder voor zichzelf beslissen, als het iets betreft

dat (een van) beiden afzonderlijk aangaat. Wederom wordt hiermee een

grens van het 'commitment' geformuleerd. De toepassing ervan veronder-

stelt echter gevoeligheid voor wat tot de gezamenlijke domeinen behoort

en wat tot de afzonderlijke. Ook nu is de grens tussen beide niet al-

tijd duidelijk; ook nu vraagt dit voortdurend bedachtzaamheid en bezin-

ning.

Dit alles rechtvaardigt de conclusie dat het feitelijke 'commitment' in

het partnerschap-type volstrekt onvoldoende wordt aangeduid als een be-

grensde betrokkenheid en geen vrijblijvende opstelling van de partners

toelaat. Inderdaad kent de betrokkenheid grenzen en is er grote aan-

dacht voor het bewaken van grenzen en het behoud van individuele ruimte

in en naast de relatie. Dit blijkt duidelijk uit de structurering van

de relatie. Uit pogingen om de onderlinge verstrengeling binnen bepaal-

de perken te houden spreekt de basisoriXntatie individualiteit. Maar de

gewenste verhouding tussen binding en vrijheid is niet voorgegeven; de

grenzen die getrokken worden staan niet bij voorbaat vast, zijn nooit

geheel duidelijk en evenmin voor elk paar gelijk. Het concrete funda-

ment waarop de relatie gebaseerd zal zijn, moet door de partners z&lf

worden gelegd en heeft bovendien een directe relatie met hun persoan-

lijke motieven, behoeften, eigenschappen en vaardigheden. De belang-

rijkste ingrediEnten van de structuur van de relatie komen uit henzelf
voort. Daarom  kost   het veel inspanning   om de relatie gestalte te geven
en goed te houden. In het partnerschap-type toont men zijn betrokken-

heid bij de relatie via de investering waartoe men bereid is om dit

relatie-werk te volbrengen. Deze is in feite aanzienlijk. De relatie-

structuur ligt nooit geheel vast, het aftasten van grenzen en binding

gaat telkens verder, zelfs als de contouren van de relatie geleidelijk
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steeds duidelijker worden. Voortdurend worden er eisen van afstemming

en regulering gesteld, telkens vraagt de relatie aandacht van de part-

ners. Het is een bewustwordingsproces, waarin de relatie keer op keer

bereflecteerd wordt. Deze claims wijzen erop dat in het partnerschap-

type onvermijdelijk een sterke beInvloeding van de persoonlijke identi-

teit plaatsvindt, hetgeen overigens iets anders   is   dan   het   in   het  bur-
gerlijke type verwoorde ideaal van samensmelting van de individuele
identiteit van beide partners. In het partnerschap-type gaat niet de
hele persoonlijkheid op in de relatie, maar men moet er wel met zijn

hele persoon bij zijn; het vraagt de aandacht en inzet van de hele per-

soon om het relatie-werk te volbrengen. Er schuilt een spanning tussen

deze claims en de aanspraken van beide partners afzonderlijk: de eisen

die de relatie stelt kGnnen ertoe leiden dat de verwerkelijking van de

geclaimde individuele ruimte   in het gedrang   komt.   Over het algemeen   is
een besef van het bestaan van dit dilemma niet sterk ontwikkeld, hoewel

men zich w61 bewust is van de investering die de realisering van de
idealen verlangt. Aanwijzingen hiervoor worden op diverse momenten in

de vraaggesprekken aangetroffen, het duidelijkst bij het onderwerp be-

trokkenheid, zoals blijkt uit de citaten. Maar er zijn ook nogal wat

respondenten die het reeds bij de beantwoording van de vraag naar de

wenselijke vrijheid in relaties (een van de eerste in het gesprek) aan
de orde stelden. Ter verduidelijking geven we enkele voorbeelden.

"Ik twijfel of het felt dat mensen meer zelfstandig optreden ook
betekent dat ze meer vrijheid hebben. Veel mensen zouden het wel
eens als onvrij kunnen ervaren. Je wordt immers steeds weer op-
nieuw voor keuzes geplaatst, le moet constant zelf beslissingen
nemen. Volgens mij kan dat heel belemmerend werken. Iedereen moet
individu zijn, het wordt van je verwacht; iedereen moet zelf bepa-
len hoe hij leeft en wat hij doet ... als je eens een keer iets
niet zelfstandig wilt beslissen, word je heel gauw terug verwezen,
van sorry, maar dat zul je toch echt zelf uit moeten zoeken ...
mensen zoeken  toch  een stuk zekerheid...  het  is  in  mijn  ogen  ab-
soluut niet zo, dat het gemakkelijk is om van die vrijheid gebruik
te maken, hoewel het natuurlijk wel positief is dat mensen meer
mogelijkheden hebben" (vrouw, samenwonend).

"Ik geloof dat het in deze maatschappij noodzakelijk is dat als je
een relatie aangaat, dat je daarin elkaar ook een stuk vrijheid
geeft,  maar  dat  moet  je wel leren,  daar  moet  Je  open voor staan"
(man,   gehuwd).
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" Je   moet voor jezel f weten tot hoever    je   kunt gaan. Afhankeli jk
van je karakter kun je een bepaalde mate van vrijheid aan. Hoeveel
vrijheid je in je relatie moet hebben, dat is moeilijk te zeggen,
dat hangt helemaal af van wat je aankunt" (vrouw, gehuwd).

"Vri jheid  is niet alleen van hiep-hoi,  het  is  ook erg moeilijk,  je
moet eraan toe zijn, je moet het aankunnen, ik denk dat dat moet
groeien" (vrouw, samenwonend).

"Meer vri jheid maakt   je ook onzekerder,   je weet minder   goed  waar
je aan toe bent. Als je die vrijheid niet zou hebben, dan zou je
leven voor een groot gedeelte uitgestippeld zijn. En het stelt je
voor veel meer keuzes, terwijl het maken van keuzes op zich moel-
lijk is; wat niet wegneemt dat ik die vrijheid w61 positief vind"
(vrouw, samenwonend).

"Als    je meer vrijheid    hebt,    dan   moet    je ook achterhalen   wat   je
wilt. Je moet meer nadenken.  Dat legt natuurlijk een bepaalde
druk" (man, samenwonend).

8.2.2. Het gemak van traditie en routine

Gezien de vele verschillen tussen het partnerschap-type en het burger-

lijke type is het op het eerste gezicht opvallend dat in beide de ba-

sisori ntatie kameraadschappelijkheid wordt aangetroffen.  Een nadere

beschouwing leert echter dat de betekenis van dit kenmerk in de twee

relatie-typen sterk verschilt; in paragraaf 5.2. is dit al besproken.

In het partnerschap-type ontstaat kameraadschappelijkheid niet vanzelf,

maar slechts via een specifieke inspanning van beide partners. Het moet

verworven worden en het vertegenwoordigt een zelfstandig element in de

dynamiek van de relatie. Daarentegen is het in het burgerlijke type di-

rect gekoppeld aan de basisori8ntatie gezinseenheid. Kameraadschappe-

lijkheid is er automatisch als men een gezinseenheid vormt. De compo-

nenten van kameraadschappelijkheid ontlenen hun betekenis aan een ver-

onderstelde bijdrage aan gezinseenheid. Een goed voorbeeld hiervan is

de component "vertrouwen in elkaar" in relatie tot de noodzakelijk ge-

achte openheid in de communicatie (opgevat als: niets verzwijgen). In

het burgerlijke type betekent een tekort aan openheid automatisch een

schending van vertrouwen en daardoor een inbreuk op de norm van ge-
zinseenheid.
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De automatische koppeling die in het burgerlijke type gelegd wordt tus-

sen gezinseenheid en kameraadschappelijkheid raakt de kern van dit re-

latie-type. Heel direct en zonder omhaal formuleert men een zo omvang-

rijk mogelijke verstrengeling als het enige doel van de relatie. Er is

bijna geen aspect van de relatie, waarin dit niet op de een of andere
manier naar voren komt. Het blijkt ook uit allerlei opvattingen, zoals

de nastrevenswaardigheid van een hechte, alomvattende band, de eis van

een onvoorwaardelijke, nooit-aflatende inzet voor de relatie, de duur-

zaamheidsnorm, de wenselijkheid van een besloten relatie en de nadruk

op gezamenlijkheid, bij de besluitvorming en bij allerlei activiteiten.

De relatie is het centrale identificatiepunt, waaromheen het hele leven

van beide partners zich dient af te spelen.

Tegelijkertijd is het burgerlijke relatie-type sterk geInstitutionali-

seerd, hetgeen natuurlijk ook tot uitdrukking komt in de wijze waarop

het ideaal van gezinseenheid geconcretiseerd is. Er is al geconstateerd

dat de vormvastheid van dit relatie-type groot is: de regels en voor-

schriften voor het handelen zijn eenduidig en concreet, de onderlinge
verhoudingen staan vast. Wat wel en wat niet tot het domein van de re-

latie behoort (veel wel en weinig niet), is helder en behoeft geen in-

terpretatie. Er bestaat geen enkele twijfel over de verwachtingen die
men ten opzichte van elkaar heeft. Dit geldt ook voor het 'commitment'

tot de relatie:   dit   ligt   vast in eenduidige, onmiddellijk herkenbare
criteria,  gecentreerd  rond  instandhouding  van  de  relatie  en  een

plichtsgetrouwe vervulling van toebedeelde taken. Niet alleen is de

structuur van het burgerlijke relatie-type sterk voorgegeven, gestan-

daardiseerd, maar bovendien ook volstrekt vanzelfsprekend: de gehul-

digde opvattingen, idealen en normen maken deel uit van een geInterna-

liseerd stelsel waarover niet wordt gereflecteerd en dat geheel tot ge-

woonte is geworden. Hierdoor heeft men nauwelijks besef van de struc-
tuurkenmerken van de eigen relatie. Evenzeer ontbreekt een besef van de

waarde van alternatieve patronen (waarvan men tot op zekere hoogte wel

kennis blijkt te hebben en waar men vaak tolerant tegenover staat) voor

de itirichting van de eigen relatie. Het ideaal van gezinseenheid is

exclusief; de structuur van de eigen relatie is een natuurlijk gegeven.
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De geobjectiveerde uniformiteit van de relatie heeft tot gevolg dat het

'commitment' hoofdzakelijk vastgesteld kan worden aan de hand van de

mate waarin volgens de formele kaders wordt gehandeld. Het blijkt daar-

om het duidelijkst uit een aantal zichtbare kenmerken of uiterlijke

tekens, ook voor de betrokkenen zelf. Dat kunnen zowel zeer concrete

situaties of gedragswijzen zijn, maar ook abstracties die direct daar-

naar verwijzen en waarvan de invulling min of meer standaard is: goede
taakvervulling, kinderen krijgen, elkaar trouw blijven, 66n inkomen,
samen een huis bewonen of bezitten, gezamenlijke vrienden, samen oud

worden, getrouwd zijn; maar ook: regelmaat, zekerheid, opoffering, har-

monie, bescherming. De investering die in het burgerlijke type van de
partners wordt verlangd heeft vooral te maken met het functioneren als

roldrager   en niet, zoals   in het partnerschartype,   met de inspanning
die de creatie van een personalistisch verbond met zich meebrengt.

Bovendien - en dat is van groot belang - vraagt de kenmerkende betrok-

kenheid in het burgerlijke type van de partners gewoonlijk weinig in-

spanning. Het voldoen aan geInternaliseerde eisen kost weinig moeite;

het is een kwestie van gewoonte en gebruik. Meestal zal de juiste graad

van betrokkenheid vanzelf aanwezig zijn. Dat verklaart waarom nogal wat

respondenten, gevraagd naar de wijze waarop hun onderlinge band tot

uitdrukking komt en naar de manieren waarop zij zich in hun relatie in-

zetten, veel moeite hadden hierop een zinnig antwoord te geven; of

waarom sommigen terugvielen op bepaalde clichds. De navolgende citaten

laten dit duidelijk zien.

"We hebben een tijdje heel krap gezeten. Mijn man was daar erg
depressief door, hij kon wel een bank gaan beroven. Toen heb ik
geprobeerd hem op te beuren en overal zo op te beknibbelen, dat we
in elk geval niet nog meer rood kwamen te staan. Dat is zo'n
moment,   h&" C vrouw, gehuwd).

"Je moet je altijd optimaal inzetten...  hoe  dat gaat ... tja, dat
is moeilijk te zeggen ... (interviewer: je kunt denken aan begrip

hebben voor de ander, naar verhalen luisteren, ook als je eens
geen zin hebt, problemen uitpraten) ... ja ... dat heeft er alle-
maal wel mee te maken ..." (man, gehuwd).

"Ik zet me niet in, alles gaat tot nu toe vanzelf. Het loopt spon-
taan goed. Mochten er ooit problemen komen, dan zou ik me er zeer
voor  inzetten  om  het  weer  goed  te  kri jgen" (man, gehuwd).
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"Je   trouwt,    en er komen kinderen.    Daar   kijk   je   met zijn tweeUn
volop naar uit, dat vind je met z'n tweean prachtig. En die kin-
deren gaan lopen en praten. En je lacht met z'n tweedn en je praat
er  met z'n twee n  over" (man, gehuwd).

"Je moet je tot elkaar aangetrokken voelen, je geeft om elkaar ...

Dat je voor elkaar wil blijven zorgen, is een binding ... en na-
tuurlijk de kinderen. Je hebt samen iets opgebouwd en je bent ma-
terieel gebonden" (man, gehuwd).

"Onze binding bestaat uit heel veel dingen samen doen; samen op-
staan, samen naar het werk, samen thuis komen, samen eten, samen
slapen, etcetera" (vrouw, samenwonend).

"Gewoon, de vrouw  van  de  man  zijn,   en de moeder  van de kindertjes,
daaruit blijkt onze binding" (vrouw, gehuwd).

"Als je van elkaar houdt dan is er die binding toch al, wat een
stomme vraag. Die band bestaat gewoon, klaar uit" (vrouw, gehuwd).

"Uit ons samenwonen, het gezin   dat we gesticht hebben, de dingen
die we samen doen, het begrip dat we voor elkaar tonen, en ook wel
de financiale binding" (man, gehuwd).

"Ik vind het voor mezelf een plicht om me voor 100% in te zetten,
te zorgen dat mijn vrouw een besteedbaar inkomen heeft voor de
dingen die ze aan wil schaffen, dat vind ik erg belangrijk. En
verder elke dag bezig zijn met de relatie, door eens op te bellen
om te vragen hoe het met haar gaat, of eens uit mezelf iets voor
haar   te   doen" (man, gehuwd).

Conform het ideaal van gezinseenheid geldt in het burgerlijke type de

eis van absolute en alomvattende toewijding aan de relatie. Men dient

als persoon geheel op te gaan in de relatie, omdat alle belangrijke

menselijke behoeften aan emotionaliteit en intimiteit erin  tot hun

recht kunnen komen. Bij de beschrijving van het burgerlijke type is

hieruit de conclusie getrokken dat een dergelijke relatie bijzonder

"gulzig"   is: de aanspraken   van de partners op elkaar zijn veelomvat-

tend, de individuele identiteit ondergaat een sterke verandering. Ge-

sproken werd van een streven naar een zo groot mogelijke verstrengeling

en van samensmelting van twee individuele persoonlijkheden. Indien we

echter niet de directe betekenis van de basisoriUntatie gezinseenheid
en van de uitwerking ervan naar de omvattendheid van de relatie in

ogenschouw nemen, maar de specifieke wijze waarop het gedrag erdoor

type gestructureerd wordt, dan ontstaat een ander beeld.
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In dit relatie-type doet zich het proces van routinisering gelden, dat
kenmerkend is voor de burgerlijke levensstijl als geheel. Dit patroon

van waarden, normen, betekenissen, gedragingen en verhoudingen,   dat   in
de basisoriantatie gezinseenheid (of met een in dit verband vaker ge-
bruikte term: familiariteit) besloten ligt, heeft vanaf het ontstaan

ervan, ongeveer in de tweede helft van de vorige eeuw, een sterke van-

zelfsprekendheid gekregen. Vaste standaarden en onbereflecteerde ge-
woontes behoren nadrukkelijk hiertoe. Ze hebben zich eens vastgezet in

het denken, voelen en doen van mensen en worden door volgende genera-

ties automatisch overgenomen. Eenmaal gevestigd bernvloeden ze onge-

merkt, maar zeer indringend, het handelen. In deze situatie is echter

veel van de oorspronkelijke inhoud en betekenis van het patroon verlo-

ren gegaan (5). Tot op zekere hoogte treffen we dit aan in de idealen

van onderlinge verstrengeling, samensmelting van identiteit en absolute

toewijding die door de meeste paren van het burgerlijke relatie-type

worden benadrukt.

Om hiervan een correct beeld te schetsen moet een onderscheid in drie
aspecten van omvattendheid worden gemaakt: de domeinafbakening,   de   in-
zet of inspanning voor de relatie en de intensiteit of kwaliteit van de

onderlinge betrokkenheid. Het minst doet zich betekenisverlies voor bij

de domeinafbakening. De "gulzigheid" van het burgerlijke relatie-type
is zonder twijfel geconcentreerd in de beslotenheid van de relatie.

Daarentegen wordt vanwege routinisering in de relatiestructuur weinig

inspanning en inzet verlangd, zoals we zojuist constateerden. Het beno-

digde 'commitment' is er haast vanzelf; aan de eisen ervan kan gemakke-

lijk worden voldaan. Het vraagt zeker niet die absolute toewijding en

volledige inzet van de hele persoon die volgens de norm noodzakelijk

zou zijn. De dagelijkse aanspraken van de partners op elkaar vragen

weinig inspanning en vergen weinig energie, ook al zijn de claims m66r-

omvattend dan in het partnerschap-type. De situatie bij de intensiteit

van de onderlinge betrokkenheid is niet onmiddellijk duidelijk. Ener-

zijds zijn er aanwijzingen dat routinisering de kwaliteit van de gewen-

ste verstrengeling aantast. Met name de nadruk op uiterlijke tekens en

zichtbare kenmerken als uitdrukking van het 'commitment' tot de rela-

tie, alsmede de strakke rolverdeling met gescheiden taken en verant-
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woordelijkheden nodigen niet uit tot ontwikkeling van een hechte onder-
linge band of het delen van elkaars ervaringen en belangstellingen. In-
tegendeel, het ontstaan van een persoonlijke betrokkenheid tot elkaar

zal er eerder door verhinderd worden. Hieruit kan worden afgeleid dat
er in het burgerlijke type een minder drastische transformatie van de

individuele  identiteit  van  beide  partners  plaatsvindt dan  dikwijls

wordt verondersteld. Anderzijds blijkt uit de gevoerde gesprekken 66k

dat de persoonlijke aandacht van de partners voor elkaar soms aanzien-

lijk is. Het gaat met andere woorden te ver om te stellen dat een

plichtmatige en formele betrokkenheid het beeld in het burgerlijke re-

latie-type geheel bepaalt. Dat zou weinig recht doen aan de intensiteit

van de band die een aantal paren van dit type tot elkaar heeft. Bij hen

verkrijgt de betrokkenheid een persoonlijke tint, ook al kent de rela-

tie een geInstitutionaliseerd karakter. Juist bij deze paren blijkt

overigens de kwaliteit van de communicatiepatronen het hoogst te zijn.

Globaal is er in het burgerlijke type sprake van twee tendenties: aan

de ene kant een vrij formele betrokkenheid, gebaseerd op uiterlijke
tekenen van binding; aan de andere kant een vrij sterke persoonlijke

band, gericht op werkelijke eenwording. Bij ongeveer tweederde van het

aantal paren van het type is de eerstgenoemde trend het sterkst; bij de

rest de tweede.

De aanwezigheid van enige tekenen van werkelijke kameraadschappelijk-

heid bij deze paren staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van een

algemene maatschappelijke trend, waarbij persoonlijke eigenschappen en

kenmerken Hteeds meer invloed hebben op de structuur van interactievor-

men en de principes voor gedragsregulering. Hoewel deze trend bij uit-
stek in het partnerschap-type tot uitdrukking komt, is de invloed ervan

soms ook doorgedrongen tot het geInstitutionaliseerde burgerlijke type.

Maar ondanks de noodzaak van een genuanceerde benadering van de onder-

linge betrokkenheid en ondanks de beslotenheid van de relatie moet wor-

den geconcludeerd dat ideaal en werkelijkheid in het burgerlijke rela-
tie-type bij de verstrengeling en het 'commitment' tot de relatie uit-

eenlopen. Met de "gulzigheid" van dit relatie-type valt het nogal mee.
Aan de eis van absolute loyaliteit kan gemakkelijk worden voldaan, zo-

dat de relatie in de praktijk weinig persoonlijke energie opslokt. Ook
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de opoffering die soms verlangd wordt, vooral van de vrouw, wordt zon-

der moeite opgebracht, omdat het vanzelfsprekend is. De oorzaak is ge-

legen in de sterke institutionalisering die voor dit relatie-type ken-

merkend is en die gepaard gaat met processen van objectivering, unifor-

mering en routinisering.

8.2.3. Investering in de relatie als een functie van explicitering

Bij de beschrijving van de twee belangrilkste typen, het partnerschap-

type en het burgerlijke type, is sterk de nadruk gelegd op het verschil

in betrokkenheid tot de relatie. Kort samengevat ging het om het ver-

schil tussen een begrensde betrokkenheid in het eerstgenoemde type en
een grenzeloze betrokkenheid in het tweede. Via de analyse in de twee

voorafgaande paragrafen is echter gebleken dat dit beeld een belangrij-

ke nuancering behoeft. Niet zozeer de mate van betrokkenheid, maar de

aard ervan blijkt sterk verschillend. Vanuit de basisoridntatie indivi-

dualiteit is men in het partnerschap-type gericht op openheid van de

relatie, onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar en op bewaking van

individuele claims, maar tegeli jkertijd vergt de realisering   van   deze

idealen veel afstemming, een voortdurend wikken en wegen en telkens

opnieuw het aftasten en formuleren van concrete grenzen en bindingen.

Daardoor vraagt dit type relatie een sterke persoonlijke investering,

moet er veel energie in worden gestoken en kost het veel moeite om het

voor elkaar goed te houden. De inspanning die men zich feitelijk ge-
troost - en moet getroosten - om grenzen op een juiste manier te trek-

ken en om problemen die zich hierbij voordoen op te lossen, moet duide-

lijk worden onderscheiden van de uit individualiteit voortgesproten be-

grensdheid van het 'commitment' tot de relatie.

Het omgekeerde geldt eigenlijk voor het burgerlijke relatie-type. Hier

domineert het ideaal van gezinseenheid, waardoor men sterk gericht is

op gezamenlijkheid, verstrengeling, exclusiviteit van de twee-eenheid

en beslotenheid. Maar omdat de criteria waarmee dit wordt vastgesteld

helder en onmiddellijk zichtbaar zijn en men automatisch weet wat wordt

verlangd, vereist dit relatie-type weinig inspanning. Bij een meerder-
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heid van de paren van het burgerlijke type leidt dit tot een discrepan-
tie tussen ideaal en werkelijkheid: de gewenste verstrengeling in de

zin van een hechte en intense betrokkenheid op elkaar is dan slechts

beperkt aanwezig. Een discrepantie tussen ideaal en werkelijkheid doet
zich soms ook voor in het partnerschartype, maar de aard ervan is
uiteraard geheel anders. Zoals eerder gesteld gaat het om het gevaar

dat de geclaimde individuele ruimte feitelijk niet beschikbaar is als

gevolg van de energie die in de relatie moet worden gestoken. Zouden we
het verschil tussen beide typen willen samenvatten met inbegrip van

deze inzichten over de aard van de betrokkenheid tot de relatie, dan
dient het 'commitment' in het partnerschap-type vooral als een proces,
en in het burgerlijke type vooral als een toestand opgevat te worden.

De wijze waarop betrokkenheid in beide relatie-typen feitelijk gestalte

krijgt, is in verband gebracht met institutionalisering. De mate waarin

een persoonlijke investering nodig is voor de relatie en de hoeveelheid

energie die vereist is, zijn afhankelijk van de aan- of afwezigheid van

collectieve manieren van denken, voelen en doen met een zekere graad

van objectiviteit voor de betrokkenen. Het burgerlijke type is sterk

geInstitutionaliseerd; het wordt gekenmerkt door een eenduidig en zeer

herkenbaar patroon van betekenissen, waarden, normen en gedragsvormen.

Dit patroon bezit voor de betrokkenen de functie van een onbetwijfeld

levenspad.  Het vertegenwoordigt een coherent samenstel van idealen,

normen en eisen, dat voor hen automatisch bij elkaar hoort en waarvan

de elementen niet los van elkaar gezien kunnen worden. Juist vanwege de

vormvastheid van dit relatie-type en vanwege de volstrekte vanzelfspre-
kendheid van patronen en verhoudingen is de benodigde investering gr
ring, zo is betoogd. Over veel handelingen hoeft niet te worden nage-

dacht, hetgeen ontlastend werkt en ruimte schept.

Aan de andere kant is gebleken dat de afwezigheid van een concrete in-

stitutionele basis in het partnerschap-type de noodzaak van een sterke

investering in de relatie oproept. Vooral is van belang dat door het
ontbreken van een vaste fundering de partners gedwongen zijn z6lf ac-

tief te worden om een basis te construeren. Dat noopt tot reflectie

over de relatie en tot bewustwording van mogelijke patronen en hun
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gevolgen voor de onderlinge verhoudingen. Hierin komt tot uitdrukking

wat de essentie is van explicitering in intieme relaties. Het betekent

letterlijk: meer uitdrukkelilk worden en staat tegenover stilzwijgend,

ongenoemd, ofwel impliciet. Explicitering omvat de verdwijning van van-

zelfsprekendheden, de afbrokkeling van uniforme patronen en de verbre-

king van automatische koppelingen tussen interactievormen of gedragsre-

gels. Maar bovenal duidt explicitering de opkomst van het reflectieve

moment aan. Als het optreedt verkrijgt een relatie het karakter van een

be-dacht fenomeen, ontstaan uit overweging en bewuste regulering.   Het

partnerschap-type dient zonder twijfel beschouwd te worden als een re-

latie-type met een zekere expliciteit. De intensiteit daarvan zal be-
paald worden in het vervolg van deze uiteenzetting.

In de eerste plaats komt explicitering natuurlijk naar voren in alle

uitingen van de relatie als constructie, besproken in paragraaf 8.2.1.

Samenvattend noemen we de afstemming van kameraadschappelijkheid en in-

dividualiteit, de definidring   van de grenzen   van   het ' commitment',   de

afweging van gezamenlijke en individuele domeinen, het bepalen van de

openheid  van de relatie naar buiten  (ook in seksueel opzicht),  en  van
de openheid of terughoudendheid in de uitwisseling van zeer persoonlij-

ke aangelegenheden. Ook de manier waarop de problematiek van gelijkbe-

rechtiging tegemoet wordt getreden,    en    niet    in de laatste plaats    de

communicatiepatronen getuigen hiervan; beide zijn anderwerp van hierna

volgende paragrafen. Van groot belang is echter ook de manier waarop de

paren van het partnerschap-type de gestelde vragen hebben beantwoord.

Gewezen moet worden op de diversiteit in de kenmerken die door deze

paren ter karakterisering van hun eigen relatie ter sprake zijn ge-

bracht, alsmede de uitgebreide uitwerking en beschrijvingen daarvan.

Opmerkelijk zijn ook hun gevoel voor nuances en de verscheidenheid van

gehanteerde onderscheidingen en overwegingen; en niet in de laatste

plaats hun inzicht in het verband tussen bepaalde elementen van de

relatiestructuur en hun besef van de gevolgen van bepaalde structure-

ringswijzen voor de onderlinge verhoudingen en voor de realisering van

gehuldigde idealen. Daarentegen is de beantwoording van een aantal vra-

gen door de paren van het burgerlijke relatie-type moeizaam verlopen,

of het heeft alleen clich&-matige antwoorden opgeleverd. Deze paren
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werden nogal eens geconfronteerd met zaken waarover zij nog nooit had-
den nagedacht, omdat gerefereerd werd aan vaste gewoontes en gebruiken.
De aanwezigheid van veel onbereflecteerde standaarden en regelingen
verhindert tevens de ontwikkeling van inzicht in de relatiestructuur en

leidt tot automatismen. Doordat reflectie over de relatie veelal ont-

breekt en routinisering de dagelijkse gang van zaken bepaalt, vertoont
het burgerlijke type een sterk impliciet karakter.

Vervolgens willen we wijzen op enkele processen die rechtstreeks ver-

band houden met explicitering. Ze zijn al ter sprake gebracht, maar nog

niet als zodanig benoemd. Elk van deze processen is te beschouwen als

een specifieke verduidelijking van explicitering; elk bevat een bepaald
kenmerk ervan. Het eerste is de spreiding van afhankelijkheidsrelaties,
die in het partnerschap-type ander meer tot uitdrukking komt in de

openheid van de relatie. Het gaat dan om de vervaging van scheidslijnen

tussen de relatie en overige maatschappelijke contacten. Hierdoor is

steeds minder voorgegeven welke intensiteit beide zullen hebben of in

welke verhouding ze tot elkaar zullen staan. Van paar tot paar kan dit

variaren. Met het spreidingsproces hangen fluctuaties in de machtsver-
houdingen tussen de partners samen. Mede afhankelijk van de specifieke

organisatie van interacties en behoeftevervulling in En buiten de rela-

tie ontstaat een bepaalde machtsbalans. Naarmate de relatie minder be-

sloten is, staan de hi8rarchische verhoudingen minder vast. Hierbij

speelt ook een ander proces een rol: de verpersoonlijking van interac-

tie en van gedragsregulering. Dit is in het voorafgaande op meerdere

plaatsen aan de orde gesteld. In het partnerschartype zijn individuele
motieven, behoeften, eigenschappen en vaardigheden belangrijke referen-

tiepunten bij de structurering en regulering van de relatie. De struc-

tuur van de relatie wordt in belangrijke mate gemodelleerd via deze

persoonsgebonden factoren. Individuele sturing vervangt maatschappelij-

ke sturing. Verder is erop gewezen dat de beoordelingscriteria voor

bewaking van de intensiteit van de onderlinge band, een belangrijk aan-

dachtspunt in het partnerschap-type, nogal abstract zijn, en daarom

niet direct herkenbaar in het gedrag of daaraan toetsbaar. Dit is de

abstrahering van gedragsregulering. De grenzen van het toelaatbare ge-

drag zijn in algemene termen gesteld. Meerdere opties staan open. Per
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situatie moet concreet worden gemaakt, wat wel of wat niet geoorloofd

is.    Men   moet zijn eigen omgangscodes maken. Daartoe   is veel onderling
overleg noodzakelijk, leidend tot specifieke afspraken.

Tot slot nog enkele meer fundamentele opmerkingen, mede naar aanleiding

van de zojuist gesignaleerde processen en vooruitlopend op de discussie

in paragraaf 8.5. Explicitering in de relatievorming kan niet gelijkge-

steld worden met de-institutionalisering. Inderdaad verwijst het naar

een afbrokkeling van de legitimiteit van bepaalde traditionele patronen

in relaties, maar het bevat ook reeds de kiem van re-institutionalise-

ring. Dat blijkt in het partnerschartype uit de (door explicitering)

noodzakelijke hoge investering om gehuldigde idealen en verwachtingen
te kunnen realiseren. Onbedoeld gaat dit gepaard met allerlei nieuwe

eisen en voorschriften, soms vaag en niet uitgekristalliseerd, vaak met

een ander karakter, meer algemeen en abstract, of gericht op procedures

(waardoor het gedrag veel vrijheidsgraden wordt gelaten). Soms echter

hebben ze een directe en krachtige uitwerking op het gedrag. In het

partnerschap-type doet dit laatste zich voor bil gelijkberechtiging. In

de volgende paragraaf zal getoond worden dat de bindende kracht van

eisen, normen en voorschriften op dit gebied niet onderdoet voor het

precies omschreven patroon van rollenscheiding. In het algemeen willen

we  evenwel  aannemelijk  maken,  dat  explicitering  in  relaties  een

bijzondere  fase  is  in  een  proces  van  institutionele  verandering.

Daarbij is niet eenvoudig sprake van vervanging van de ene institutie

door een andere, dat wil zeggen: een nieuwe collectieve manier van
denken, voelen en doen die in alle opzichten dezelfde omlijndheid,

permanentie en verplichtendheid    kent    ( 6).    Dit    zal in verband worden

gebracht met het ontstaan van een geheel ander reguleringsmechanisme in

relaties: de onderhandelingsdwang.

8.3. Het probleem van de evenwichtige machtsbalans

Een opmerkelijke karakteristiek van het burgerlijke relatie-type is de

afwezigheid van een gelijkberechtigingsproblematiek. De basisori8ntatie

gezinseenheid werkt als een verhullend scherm, waardoor problematise-
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ring van de onderlinge machtsverhoudingen achterwege blijft. Door de

nadruk op gezinseenheid associeert men gelijkheid niet met machtseven-

wicht, maar met een gevoel van gelijkwaardigheid, dat tot uitdrukking

komt in beheersing van en zeggenschap over een eigen taakgebied met

specifieke bezigheden en verantwoordelijkheden, of in wederzijdse af-

hankelijkheid van een goede taakvervulling door beiden. Ook gezamenlij-

ke activiteiten worden wel als uiting van gelijkheid gezien. Vanwege

deze perceptie van gelijkheid kan de traditionele rollenscheiding door

het vanzelfsprekende ideaal van gezinseenheid worden gelegitimeerd. Ty-

perend is ook de afwezigheid van een duidelijk besef van de betekenis

van maatschappelijke ongelijkheid en de beperkte visie op concrete ver-

schijningsvormen van ongelijkheid en afhankelijkheid in de relatie (7).

De allesoverheersende basisori ntatie gezinseenheid verhindert dat men

zich bewust wordt van de manieren waarop ongelijkheid of afhankelijk-

heid ontstaan. Daarom worden bijvoorbeeld arbeidsparticipatie door de

gehuwde vrouw of gelijke verdeling van taken (als dit al wenselijk

wordt geacht) bijna nooit gezien als typische uitdrukkingen van gelijk-

berechtiging van man en vrouw in de relatie.

Tegen de achtergrond van de kennis die men ook in dit relatie-type

heeft van andere mogelijkheden dan de traditionele rolcomplementariteit

(en de daarmee gepaard gaande ongelijkheden) is dit alles opvallend.

Dat geldt te meer, waar andere rolverdelingspatronen momenteel zeker

geen maatschappelijke afkeuring meer ontmoeten; in sommige sociale la-

gen tekenen zich zelfs duidelijk andere normen op dit punt af. Ook zon-

der enige dwang van buitenaf wordt echter in het burgerlijke type vast-

gehouden aan rollenscheiding. Het betreft hier een dusdanig ingesleten

patroon, dat zelfs algemene kennis van andere opties niet leidt tot

verandering in de eigen relatie. Deze kennis wordt niet of nauwelijks

betrokken op de eigen relatie. Daarbij speelt sons een rol dat men be-

paalde onveranderbare belemmeringen aanwezig acht. Anderzijds bestaat

er door de afechermende werking van de basisori ntatie gezinseenheid

geen aanleiding tot verandering. Kortom:  gelijkberechtiging is geen

afzonderlijk aandachtspunt in het burgerlijke relatie-type; het patroon

van rolcomplementariteit is hecht geInternaliseerd en wordt bovendien

bevestigd door een nadruk op gezinseenheid; de kwestie van macht en
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machtsverschillen vormt daarom voor de paren van dit type geen (bewust)

probleem.

Dergelijke kwesties kunnen pas gaan spelen, zodra de vanzelfsprekend-

heid van de burgerlijke man-vrouw verhouding afbrokkelt. Fn dit zal

alleen dan gebeuren, wanneer de centraliteit van gezinseenheid als de

structuurbepalende factor in de relatie afneent en er ruimte ontstaat

voor individualiteit. In wezen wordt hiermee gesteld dat vraagstukken

rond gelijkberechtiging en machtsverschillen pas in het centrum van de

aandacht komen onder voorwaarde van een zekere expliciteit in de rela-

tie. Ongeacht uitkomst en consequenties voor de relatiestructuur func-

tioneert explicitering als een katalysator voor het problematiseren van

machtsverhoudingen door de partners (tegelijkertijd wordt de explici-

teit hierdoor weer verder uitgebreid). Dit blijkt zeer nadrukkelijk het

geval in het partnerschap-type, maar niet alleen daar: minder sterk is

het ook herkenbaar   in het "gemengde" type, vooral de asymmetrisch-la-
biele variant. Het feit dat in het "gemengde" relatie-type 660 van bei-
de  partners  partnerschap-georibnteerd  is,  blijkt  voldoende  om het

vraagstuk tot een knelpunt in de relatie te maken. De intensiteit van
het machtsvraagstuk neemt toe, naarmate beiden    zich meer bewust    zijn

van elkaars idealen en elkaars beoordeling van de feitelijke situatie,

en naarmate men meer met elkaar over aanwezige discrepanties en hinder-

nissen communiceert. Deze factoren zijn bij uitstek uitingen van expli-

citering; dit bevestigt de katalyserende werking ervan. Juist daardoor
doen zich in de asymmetrisch-labiele variant de grootste problemen

voor. Overigens heerst er in deze variant eigenlijk alleen bij de ge-

lijkberechtigingsproblematiek een duidelijk besef van aanwezige discre-

panties. Over andere thema's wordt nauwelijks gereflecteerd, waardoor

verschillen onder de oppervlakte blijven.

Het verband tussen de expliciteit van een relatie en de aandacht die

aan de onderlinge machtsverhoudingen wordt besteed kan als volgt worden

verduidelijkt. Op een structureel niveau heeft het te maken met open-

heid van de relatie. Naarmate mensen voor de bevrediging van allerlei

behoeften minder aangewezen zijn op 66n intieme relatie, maar zich

daartoe ook buiten de relatie bewegen, zijn zij ook minder afhankelijk
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van die ene sociale context; hun afhankelijkheden zijn dan meer ge-

spreid. Volgens het burgerlijke ideaal dienen allerlei behoeften gecon-

centreerd te zijn in de twee-relatie, zoals emotionele steun ,   gebo rgen-

heid, ontplooiing, seksuele bevrediging, intimiteit,  'companionship',

alsmede praktische steun, met name onderdakverschaffing, huishoudvoe-

ring,  zorg voor onderhoud en inkomen. Deze kunnen echter ook min of

meer los van de twee-relatie komen staan en hun bevrediging in andere

sociale contacten vinden. Hoewel in het partnerschap-type de balans van

de behoeftenbevrediging duidelijk doorslaat naar de twee-relatie, is er

niettemin een zekere spreiding van afhankelijkheden aanwezig, met name

bij vriendschappen, de inkomensverwerving en eigen activiteiten bui-

tenshuis (werk of studie). Hierdoor heeft men zich een sociaal-psycho-

logische en sociaal-economische onafhankelijkheid verworven.  Bij het

relatie-type C is het beeld niet zo helder. Bij elk paar zien we teke-

nen  van  openheid,  maar minder  sterk, minder omvangrijk en meestal

slechts bij een van beide partners. In het algemeen roept spreiding van

afhankelijkheden vanzelf aandacht voor de onderlinge machtsverhoudingen

op. Afhankelijkheid van de ander wordt bepaald door de verhouding tus-

sen de biterne en externe behoeftenbevrediging die elk van beiden aan-

brengt. Welke specifieke verhouding men ook wenselijk acht, zodra het

traditionele  behoeftenbevredigingspatroon  niet  meer  vanzelfsprekend

aanvaard wordt,  wordt men gedwongen uitdrukkelijk te regelen welke

behoeften binnen de relatie en welke daarbuiten tot vervulling gebracht

worden. Dat brengt de problematiek van machtsongelijkheid en eenzijdige

afhankelijkheid aan de oppervlakte.

Verder gaat explicitering gepaard met een uitgebreider inzicht in ken-

merken van de relatiestructuur en in de gevolgen van bepaalde structu-

reringswijzen voor de onderlinge verhoudingen en de realisering van ge-

huldigde idealen. In het partnerschap-type is een dergelijk inzicht in

ruime mate aanwezig, ook bij gelijkberechtiging. Zo bestaat er een ult-

gebreid beeld van maatschappelijke ongelijkheid tussen man en vrouw en

is men zich sterk bewust van gelijkheidsbelemmerende en -bevorderende

factoren in de relatie. Van een verband tussen (on)gelijkheid enerzijds

en arbeidsparticipatie van de vrouw, de specifieke rolverdeling, een

sekse-gebonden toeschrijving en toewilzing van bepaalde taken, beslis-
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singsbevoegdheden en het emancipatiegebeuren in het algemeen anderzijds

wordt veelvuldig melding gemaakt. Vaak wordt uitgebreid ingegaan op al-

lerlei concrete details in de structurering van de relatie, waarin men

condities signaleert die machtsongelijkheid tegengaan of juist aanwak-

keren. Er bestaat over het algemeen een nauwkeurig beeld van noodzake-

lijke voorwaarden voor de binnen dit type genormeerde rolegaliteit.

Enkele respondenten vatten het op markante wijze samen (8).

"Man en vrouw zijn nog steeds niet gelijk in de huidige maatschap-
pij. Vaak is de vrouw nog steeds degene die alleen voor de kin-
dereo zorgt, waardoor zij geen deel kan uitmaken van de beroepsbe-
volking. Het is ook nog steeds een mentaliteitskwestie, dat nog
vaak wordt gedacht dat de man op de eerste plaats komt; de eman-
cipatie is niet in alle breedtes doorgezet ...
Gelijkheid heeft voor mij iets te maken met individuele keuzemoge-
lijkheden. Als man en vrouw zeggen, we willen het zus of zo rege-
len, en het is hun eigen keuze, dan maakt het me niks uit, hoe ze
dat dan uitwerken. Het gaat om de gelijkwaardigheid in de keuze.
Maar vaak kan dat niet; vaak vinden ze de traditionele verdeling
van zaken vanzelfsprekend en komt het niet in hen op om het anders
te doen. Dat is ongelijkheid. Gelijkheid is als je je er van be-
wust bent, dat je het gelijkwaardig kunt doen en het dan probeert
na te streven. Je moet je ervan bewust zijn, dat je het zelf kunt
bepalen" (man, samenwonend).

"In het algemeen is de vrouw zeker nog niet onafhankelijk van de
man  ...  Gelijkheid, dat is dezelfde rechten, niet vastgedrukt
worden in het rollenpatroon, financieel onafhankelijk kunnen zijn,
een eigen leven kunnen leiden, zelf initiatieven kunnen ontplooi-
en. Zo komt dat bij ons ook tot uiting; het is samen voor hetzelf-
de   staan" (man, samenwonend).

"Man en vrouw zijn nog steeds niet gelijk, hoewel ik wel kleine
veranderingen zie. Mensen beginnen ongelijkheid in elk geval meer
te zien, ook al door de maatschappelijke discussie erover. ...
Onder gelijkheid versta ik dat alle eigenschappen gelijk gewaar-
deerd worden, dus niet dat sommige eigenschappen zwak en vrouwe-
lijk worden genoemd en andere sterk en mannelijk. En ook dat je
als persoon een kans krijgt tegenover iemand anders, of je nu man
of vrouw bent, om te zijn zoals je bent, met de eigenschappen die

Je hebt. Gelijkheid is erg belangrijk, omdat dan alles wat je doet
niet wordt geplaatst in het perspectief van je vrouw- of man-zijn,
maar gewoon of je het goed doet of niet ... er moet geen koppelinggelegd worden tussen je daden en je geslacht" (vrouw, samenwo-
nend).

"Gelijkheid betekent dat je elkaar niet direct in een bepaald rol-
lenpatroon dringt. Je bent twee individuen die beiden hun interes-
sen en capaciteiten moeten kunnen ontwikkelen, beiden moeten als
persoon binnen de relatie  voor vol worden aangezien" (man, samen-
wonend).
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"Er is nog lang geen gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De kan-
sen op een baan zijn niet gelijk, zeker niet in deze tijd van
werkloosheid. En de traditionele rolverdeling zit er nog heel diep
in. Zowel mannen als vrouwen zitten daar nog erg aan vast. Ik merk
aan  mezelf  hoe  moeizaam het  gaat  om dat  echt  te  veranderen"
(vrouw, samenwonend).

"Het gaat niet zozeer om gelijkheid in taken. Iedereen moet vrij
kunnen kiezen wat ze graag willen doen. Dat geldt voor het huis-
houden, voor werken, voor kinderen verzorgen. Het moet alleen geen
automatisme worden wie welke taken op zich neemt. Ik vind die ge-
lijkwaardigheid eigenlijk veel belangrijker. Daar zijn we de laat-
ste jaren vooral mee bezig. Dat ieder een eigen identiteit heeft
en ook de kans krijgt om zich zoveel mogelijk naar zijn eigen be-
hoeften en mogelijkheden te kunnen ontwikkelen" (vrouw, samenwo-
nend).

Wanneer de vanzelfsprekendheid van de traditionele rolverdeling wegvalt

en wanneer individuele afhankelijkheidsrelaties meer gespreid raken,
dan wordt de kwestie van de onderlinge machtsbalans een openlijk pro-

bleem. Afhankelijkheid wordt dan als vraagstuk actueel. Evenals bij de

betrokkenheid tot de relatie moet er uitdrukkelijk bij worden stilge-

staan; het vraagt om reflectie. Dit gaat vergezeld met een toename van

de gevoeligheid voor alles wat met gelijkberechtiging en machtsver-
schillen te maken heeft. De aandacht voor de machtsproblematiek is ver-

reweg het grootst in het partnerschap-type en hier bestaat de meest

uitgebreide conceptie van de verschijningsvormen van (on)gelijkheid.

Maar de aandacht voor het vraagstuk van gelijkberechtiging is natuur-

lijk niet ongespecificeerd, doch zeer nadrukkelijk gericht op een be-

paalde uitkomst. Zo kijkt men in het partnerschap-type uiteraard op een

specifieke manier naar de problematiek. Er heerst een algemeen, sterk

verabsoluteerd uitgangspunt:  de relatie moet gestructureerd zijn op

basis van gelijke rechten,  gelijke zeggenschap en een evenwichtige

machtsbalans. Ook in het relatie-type C is dit uitgangspunt herkenbaar,

maar minder absoluut; toch vormt juist dit principe de voornaamste bron

van onvrede binnen dit type, zoals zoeven werd gememoreerd. In het

partnerschap-type draait de expliciete aandacht voortdurend en indrin-

gend  om dit uitgangspunt, hetgeen  ook  in de gepresenteerde gespreksge-
deelten tot uitdrukking is gekomen. Het is een uitgangspunt met een

sterk normatieve lading, het vormt een onbetwijfelbaar principe.  In

tegenstelling tot andere idealen is de invloed ervan op het gedrag en

de structuur van de relatie direct en veelomvattend. Het uitgangspunt
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van rolegaliteit en machtsevenwicht bezit in het partnerschap-type de-
zelfde zeggingskracht als de typische rollenscheiding in het burgerlij-
ke type. Op zichzelf is dit vanuit het gezichtspunt van explicitering

opmerkelijk; we komen direct hierop terug.

Waar het hier echter vooral om gaat is dat het principe van gelijke
rechten en een evenwichtige machtsbalans hoge eisen stelt aan de rela-
tiestructuur. Juist in het partnerschap-type, waarin het behoud van

individuele  zelfstandigheid een  belangrijke  rol speelt, ontwikkelen

zich op het gebied van gelijkberechtiging allerlei restricties en voor-

schriften om egaliteit en machtsevenwicht te kunnen bereiken. Bovendien

kennen deze eisen een sterk dwangmatig karakter; de kracht van het uit-

gangspunt verlangt van de partners alle inspanning om een ge5igende re-
latiestructuur tot stand te brengen. Een structurering die afbreuk doet

aan dit principe wordt niet geduld. In het verlengde hiervan ligt de
eis van waakzaamheid. Het treffen van de juiste regelingen is al niet

eenvoudig, maar er zijn ook allerlei valkuilen en subtiele mechanismen

die een gevaar betekenen voor handhaving van een machtsevenwicht of

rolegaliteit.  Dit vraagt dus een voortdurende oplettendheid En een
periodieke evaluatie. Tenslotte bestrijkt het terrein van gelijkberech-

tiging veel aandachtsvelden, dat wil zeggen: het dringt door in veel

aspecten van de relatie.  Het gaat niet alleen om de taakverdeling
(werk, huishouden en kinderverzorging en -opvoeding), maar bijvoorbeeld
ook om elementen van de communicatie (onder meer de ontwikkeling van
bepaalde vaardigheden), het financi8le beheer (verwerving en verdeling)
en de besluitvormingspatronen. Op al deze velden moeten adequate rege-

lingen worden getroffen, zijn restricties nodig en dient men waakzaam
te zijn voor het behoud van het evenwicht. Bepaald geen eenvoudige op-

gave, hetgeen onder andere blijkt uit het feit dat de verdeling van het

huishoudelijk werk in het partnerschap-type bij een aantal paren enige
onevenwichtigheid te zien geeft, niet alleen bij de hoeveelheid werk,
maar ook in de zin van een sekse-specifieke taakverdeling (de vrouwen
in dit type doen meer huishoudelijk werk dan de mannen; er is een zeke-

re trend in de richting van de traditionele sekse-specifieke taaktoe-
wijzing).  Af  en toe slaagt  men  er  ook  in het partnerschap-type  niet  in
het ingesleten patroon te doorbreken.
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De problemen die zich voordoen om de relatie op een egalitaire en even-

wichtige manier in te richten zijn belangwekkend. Daarbij dient bedacht
te worden dat de norm van gelijke rechten en machtsevenwicht voortkomt
uit de typische basisorigntaties van het partnerschap-type, kameraad-

schappelijkheid en individualiteit. Zoals bij de betrokkenheid tot de
relatie is ook nu de verhouding van het individualiteitsmotief (de be-
langrijkste uiting van explicitering van de machtsverhoudingen) tot de
inspanning die moet worden geleverd om het in de relatiestructuur te
verwezenlijken problematisch. Om het scherp te stellen: de wens om zich
als individu duidelijker te manifesteren veronderstelt een evenwichtige
machtsbalans, maar deze kan slechts tot werkelijkheid worden gebracht
via inperking van de persoonlijke vrijheid. Het ligt zeer voor de hand
dat realisering van het individualiteitsmotief een drastische beteuge-
ling van eenzijdige machtsuitoefening vereist, maar dit blijkt slechts

mogelijk via een nauwkeurige afstemming, gekoppeld aan allerlei re-
stricties en voorschriften. Terwijl dit dilemma zich bij de betrokken-
heid tot de relatie nog slechts als een mogelijkheid aandient, is het

onvermijdelijk bij de structurering van evenwichtige machtsverhoudin-
gen. Het meest opvallende verschil betreft   de   aard   van de inperkingen:
er bestaat een eenduidig en uitgewerkt beeld van de eisen waaraan de
eindtoestand moet voldoen. Op het gebied van gelijkberechtiging is in
het parttierschartype een algemeen aanvaarde conceptie aanwezig van de
marges waarbinnen het gedrag zich dient te bewegen en is het aantal
vrijheidsgraden beperkt, in tegenstelling tot veel andere aspecten van
de relatie. Zo bezien heeft de expliciteit van het partnerschap-type op
dft punt vooral betrekking op de bewuste en bereflecteerde inspanning
om egaliteit en evenwicht te bereiken (en op de problemen die zich dan

voordoen, alsmede de vereiste waakzaamheid), terwijl de eindtoestand en
de criteria om vast te stellen of die is bereikt, min of meer vanzelf-

sprekend zijn.
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8.4. Explicitering en de communicatiestructuur

Er bestaat een rechtstreeks (omgekeerd) verband tussen de mate waarin

een relatie-type geInstitutionaliseerd is en de noodzaak tot communica-

tie. Indien de basis van een twee-relatie vastligt en vanzelfsprekend

aanvaard wordt, is er weinig aanleiding tot een uitgebreid communica-

tiepatroon, zeker niet een dat de relatie zelf tot onderwerp heeft. Is

daarentegen de institutionele grondslag minimaal en de vormgeving van

de relatie sterk afhankelijk van de wensen en voorkeuren van de betrok-

ken individuen, dan is het onontkoombaar dat zich een uitgebreid, geva-

rieerd communicatiepatroon ontwikkelt. Hierbij moet bijvoorbeeld ge-

dacht worden aan de afbakeningsproblematiek in verband met de vaststel-

ling van grenzen tussen de relatie en de omringende sociale context.

Het betreft ook de afstemming van individuele verlangens en aanspraken

van beide partners. Daarnaast gaat het ook om de concretisering van

ruime gedragscodes en algemene normatieve criteria tot direct toepas-

bare en toetsbare regelingen. Naarmate een relatie-type explicieter van

karakter is, neemt de intensiteit  van de anderlinge communicatie  toe,

als een directe uiting van patronen van reflectie in een dergelijke re-
latie. Maar niet alleen verandert de omvang van communicatiepatronen,

ook de kwaliteit en het karakter ervan wijzigen tegelijkertijd. Expli-

citering in de relatie vraagt om een anderssoortige communicatie. Via

de kenmerken van deze veranderende communicatiestructuur wordt duide-

lijk op welke wijze explicitering in twee-relaties verloopt. De aard

van de communicatiepatronen in een twee-relatie is zo een aanwijzing

voor   de  mate van expliciteit. Hierover   gaat   het   in deze paragraaf.

8.4.1. De onderhandelingsdwang als structureringsnechanisme

De roep om meer vrijheid in een intieme relatie klinkt het duidelijkst

door in het partnerschap-type, maar leidt onvermijdelijk 66k tot nieuwe

eisen en voorschriften. Deze hebben vooral betrekking op de weg waar-

langs men tot bepaalde afspraken komt. Van de gewenste uitkomsten heeft

men meestal niet zo'n duidelijk beeld, met uitzondering van de proble-

matiek van gelijkberechtiging. Laten we nog eens een aantal voorbeelden
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hiervan in herinnering brengen. Zo blijkt de investering in de relatie
voort te vloeien uit de eisen en voorschriften van de onderlinge uit-

wisseling die noodzakelijk is voor de constructie van de gewenste ver-

houding tussen binding en vrijheid. Gewezen is op de noodzaak van af-

stemming ter bepaling van inzet en binding. Daarbij worden zware eisen
gesteld aan het beoordelings- en invoelingsvermogen, zeker omdat ach-

terhaald moet worden welke eigenschappen en vaardigheden van ieder af-

zonderlijk in de relatie zullen worden "ingebracht". In verband met de
openheid van de relatie is aangegeven dat er via onderlinge uitwisse-

ling duidelijkheid moet komen over een aantal vragen in verband met de

afbakening van de grenzen tussen de relatie en andere sociale contac-

ten. Om een gewenste terughoudendheid in de openheid van de communica-
tie te kunnen combineren met de intensiteit die vanuit kameraadschappe-

lijkheid wordt verlangd, is veel tact, stuurmanskunst en een voortdu-

rende bedachtzaamheid vereist. Ditzelfde geldt voor de afbakening van

afzonderlijke en gezamenlijke beslissingsbevoegdheden. Ook de wens om

conflicten aan te wenden voor een verdere verdieping van de relatie

doet een sterk beroep op communicatieve vaardigheden van beide part-

ners; wil men positieve effecten bereiken dan vraagt dat van beide

kanten zelfonderzoek en uitwisseling daarvan; openheid en eerlijkheid
tegenover elkaar; inspanning om inzicht te verwerven in gronden van de

onenigheid enzovoorts. Verwerkelijking van de uitgangspunten van gelij-

ke rechten en machtsevenwicht vergt eveneens heel wat overleg en af-
stemming, zeker ter vermijding van onderhuidse mechanismen die een be-

reikte balans zouden kunnen verstoren.

Het ontbreken van een vastliggend, voorgegeven fundament voor de rela-

tie dwingt de partners tot activiteit om z6lf een basis te vormen.

Daartoe is een voortdurende bewustwording noodzakelijk van elkaars wen-

sen en behoeften, van de onderlinge verhoudingen, van aanwezige opties

en manieren om afzonderlijke en gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Hierin komt tot uitdrukking dat een dergelijke relatie een be-dacht

fenomeen is en de vormvastheid mist die kenmerkend is voor een institu-

tioneel kader. De legitimiteit van zo'n constructie staat of valt met

de overeenstemming die beide partners kunnen bereiken. Dit vereist niet

slechts een uitgebreide communicatie maar vooral opeenvolgende
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onderhandelingsprocessen. In deze onderhandelingsdwang komt explicite-

ring in de relatie het meest direct tot uitdrukking. Dit is het andere
karakter van de communicatiestructuur in een getixpliciteerde relatie.
In het partnerschap-type is de basis van de relatie niet vanzelf voor-

handen. Wanneer een relatie wordt aangegaan, is de structuur nog dif-

fuus en kan men zich slechts beroepen op een aantal algemene uitgangs-

punten en idee n die hoogstens een breed kader defini ren. De dwang tot

onderhandeling vormt het grootste verschil met het burgerlijke rela-

tie-type. Deze strekt zich ook uit tot de eisen van onderhandelingspro-

cedures   zelf: een grote zorgvuldigheid,   de   eis van onderling overleg,
het bereiken van een bepaalde overeenstemming, intomen van agressie en
zelfverheffing,  rationele argumentatie in combinatie met een juiste

dosering van emotionaliteit, het onderdrukken van rivaliteit, de inti-
miteitseis, afzien van eenzijdige machtsuitoefening en de eis van ge-
lijke behandeling en machtsevenwicht,  enzovoorts.  De eisen die het

onderhandelen zelf stelt vormen een zware opgave, waartoe men niet
automatisch voldoende is toegerust.  Bovendien kunnen verschillen in

status en sociale positie ongewenste verschillen in de onderhandelings-

vaardigheden bewerkstelligen (9). Dit stelt extra eisen aan de zorg
voor gelijkberechtiging, waarover in de vorige paragraaf is gesproken.

Zo bezien kan ook de wijze waarop de onderhandeling zal verlopen onder-

werp van bewustwording en reflectie worden; daaruit kan zich een code

voor onderhandelingsprocedures ontwikkelen, die de stabiliteit van de

relatie bevordert.

Ter bepaling van de expliciteit van het partnerschap-type is dus ook

het verloop van onderhandelingsprocessen van groot belang. Ook in
hoofdstuk 4 was al gebleken dSt onderhandeling in dit relatie-type een
centrale plaats    in de communicatiestructuur inneemt.   Maar   daar   is   ook
geconcludeerd dat de anderhandelingsprocedures zelf meestal niet uit-

drukkelijk zijn afgesproken, doch meer geleidelijk zijn gegroeid uit

gedragswijzen die men gaandeweg heeft gevonden en die gemeengoed zijn

geworden. Er bestaat dus weinig besef van de wijze waarop bepaalde com-

municatiepatronen of onderhandelingsstrategieln zijn ontstaan, al is

men zich gewoonlijk van de aanwezigheid ervan terdege bewust. Dit is

echter meer een kwestie van reflectie achteraf dan een bewust geIniti-
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eerde ontwikkeling. In de tweede plaats is de koppeling tussen gehan-

teerde onderhandelingsprocedures en hun uitkomsten (allerlei afspraken

en regelingen) nogal impliciet. Doorgaans weet men niet goed hoe be-
paalde onderhandelingen zijn verlopen en op welke manier ze tot de -

w61 gekende - resultaten hebben geleid. De totstandkoming van de beno-

digde afspraken en regelingen is onbereflecteerd. Ze worden over het

algemeen ook gemakkelijk geInternaliseerd, waardoor van "heronderhande-
ling" of herziening  van het contract slechts incidenteel sprake  is.

De  afspraken  en  regelingen  waardoor  de  relatiestructuur  gestalte

krijgt, komen dus gewoonlijk niet uitdrukkelijk en bewust tot stand. Er

ontwikkelen zich geleidelijk min of meer bevredigende patronen, die een

vrij hoge mate van stabiliteit vertonen. Gezien de noodzaak tot onder-

handeling en het feit dat men zich bewust is van de investering die
verlangd wordt, werd verwacht dat het onderhandelingsverloop in het

partnerschap-type duidelijk herkenbaar zou zijn, maar dat blijkt niet

het geval. De structuur van het partnerschap-type is minder bewust ge-

formeerd dan men op grond van de basisori6ntaties zou verwachten. Of

liever gezegd: het gebeurt minder bewust en bereflecteerd dan men van-

uit het tot dusver geschetste beeld van geaxpliciteerde verhoudingen

zou verwachten. De ontwikkeling van een duidelijke normencode voor on-

derhandelingsprocedures verkeert in dit relatie-type in een beginsta-
dium. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat men zich ook van afzon-

derlijke eisen van de onderhandelingsdwang niet bewust zou zijn. Het
beeld is echter niet helemaal duidelijk vanwege het ontbreken van vol-
doende gedetailleerde informatie hierover. Al eerder is opgemerkt dat

het mondelinge vraaggesprek niet de ideale methode is gebleken om de

communicatiepatronen in een twee-relatie vast te leggen. De mate waarin

men zich bewust is van specifieke eisen van de anderhandelingsdwang

wisselt, van paar tot paar, naar onderwerp en in de tijd. Dit doet ech-

ter aan de algemene conclusie niets af. Voorzover communicatiepatronen,

en meer speciaal onderhandelingsdwang en onderhandelingsprocedures als

d6 maatstaf bij uitstek mogen gelden voor de expliciteit in een

twee-relatie, is deze in het partnerschap-type begrensd en zou dus nog

groter kunnen zijn. Met name de structurerende werking van de onderhan-

delingsdwang blijft in dit relatie-type impliciet en is labiel, ondanks
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het feit dat men zich bewust is van de noodzaak tot onderhandeling, on-

danks het besef van de inspanning die dat vraagt en ondanks het feit

dat bewust bepaalde onderhandelingsstrategiedn worden gebruikt.

8.4.2. Communicatie in het teken van samen-ziln

In vergelijking met het burgerlijke ideaaltype bleek het burgerlijke

relatie-type onverwacht gekenmerkt te worden door een tamelijk uitge-

breid communicatiepatroon en een behoorlijke aandacht voor een goede

communicatie. Zo acht een grote meerderheid van de paren het van belang

om    (ook)    over meer persoonlijke aangelegenheden te praten. In werke-

lijkheid blijkt men dit ook met enige regelmaat te doen. In tegenstel-

ling tot de verwachting bestaat er wel degelijk enig besef van de eisen

van een goede communicatie; slechts een kleine minderheid meent dat het

praten met elkaar wel vanzelf zal gaan. De meesten noemen een aantal

gedragswijzen die bepalend worden geacht voor de kwaliteit van de on-

derlinge communicatie. Ook het feit dat men tegenover het optreden van

conflicten niet echt negatief staat, er soms zelfs positieve effecten

van verwacht, is verrassend, gezien de nadruk op de vorming van een

twee-eenheid. Tenslotte blijkt een aanzienlijk deel van de paren van

het burgerlijke type geneigd tot een min of meer rationele conflictop-

lossing. Desgevraagd blijken deze paren bepaalde gedragswijzen te ver-

tonen die duidelijk in deze richting wijzen.

Ook vanuit het perspectief van explicitering is de tamelijk uitgebreide

communicatiestructuur in het burgerlijke type opmerkelijk. Tot nog toe

is het impliciete karakter sterk benadrukt. Vanuit de dominante basis-

ori8ntatie, gezinseenheid in kameraadschappelijkheid, heeft het een re-

latiestructuur waarin veel vanzelfsprekendheden aanwezig zijn, onbere-

flecteerde aspecten van de relatie, gereguleerd door vaste standaarden

en codes. De onderlinge verhoudingen tussen de partners zijn voorgege-
ven, gekarakteriseerd door het hecht geInternaliseerde patroon van de

rolcomplementariteit. De burgerlijke levensstijl voorziet in kant-en-

klare regels en voorschriften voor allerlei concrete situaties, zodat

reflectie over de relatie en een persoonlijke investering van beide
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partners gewoonlijk overbodig zijn. Automatisch behoren allerlei ge-

dragswijzen bij elkaar, zij vormen onderdelen van een onbetwijfelbaar

complex. Ze verschijnen voor de betrokken paren als objectief, dat wil

zeggen: als de enige werkelijkheid die voor hen betekenis heeft. Uni-

formiteit en routinisering bepalen de dagelijkse gang van zaken. En

toch is er in dit impliciete relatie-type een vrij open communicatie,

bestaat er een nogal uitgebreide onderlinge uitwisseling, ook over meer

persoonlijke aangelegenheden, en wordt er over veel zaken wel degelijk

gereflecteerd. Dit strekt zich tot op zekere hoogte zelfs uit tot het

communicatieverloop en de conflictoplossing. Deze kenmerken van de com-

municatiepatronen lijken niet te passen bij de weinig geaxpliciteerde

relatiestructuur in het burgerlijke type.

Maar al is de uitgebreide communicatie in dit relatie-type dan verras-

send, echt in strijd met het algemene karakter ervan is dit toch niet.

De betekenis van de onderlinge uitwisseling is namelijk nogal diffuus
en ongedifferentieerd. Communicatie staat niet in het licht van de
structurering van de relatie, zoals in het partnerschartype, maar

heeft een functie in het kader van versteviging van het samen-zijn. We

komen hier direct op terug. Communicatie heeft nauwelijks een functie

voor de regulering van onderlinge verhoudingen. Daarom kunnen in het
burgerlijke type geen onderhandelingsaspecten getraceerd worden. Een

nauwkeurige analyse van de antwoorden op de vragen die in dit verband

het meest relevant zijn (de perceptie van voorwaarden voor een goede

communicatie en de feitelijk gehanteerde manieren van conflictoplos-

sing) wees uit dat men zich nauwelijks bewust is van de betekenis van

bepaalde gedragswijzen voor de onderlinge uitwisseling. De gebruikte

verbaliseringen suggereren op het eerste gezicht een zekere structuur

en richting in de communicatiepatronen, maar als de betreffende ge-

spreksgedeelten in hun geheel worden beoordeeld, dan blijkt dat nauwe-

lijks het geval   ( 10). Hoewel   er   bij veel paren   in het burgerlijke  type

aandacht bestaat voor een goede communicatie en de meerderheid van me-

ning is dat dit niet vanzelf gaat, is het besef van de betekenis van

bepaalde gedragswijzen voor een goede communicatie gering. Hoewel de

meeste paren desgevraagd een of meerdere manieren konden noemen waarop

zij conflicten gewoonlijk trachten op te lossen verloopt dat in feite
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vanzelf en ongestructureerd; de betreffende gedragswijzen vormen geen

bewuste strategieBn. Verder is ook de vanzelfsprekendheid en vastom-

lijndheid van de verdeling van beslissingsbevoegdheden tekenend.

Het impliciete karakter van het burgerlijke relatie-type vraagt niet om

overleg en onderhandeling over de structuur van de relatie of de regu-

lering van de onderlinge verhoudingen. De noodzaak tot (terugkerende)

onderhandeling is afwezig vanwege de voorgegevenheid van de relatie-

structuur en de precodering in de onderlinge verhoudingen. Onderlinge

ruil vindt plaats op basis van eenduidige, heldere en direct herkenbare

waarden en normen over de inbreng van beide partners en hun investering
in de relatie. Een redelijk uitgebreid communicatiepatroon is de weer-

slag van de nadruk die tegenwoordig algemeen op een goede verbale com-

municatie in een intieme relatie wordt gelegd (11). Ongeacht welke vi-

sie men heeft op intieme relaties, aan communicatie wordt veel waarde

gehecht. Voor de diepgang van de relatie wordt het onontbeerlijk geacht

om goed met elkaar te kunnen praten, over alles wat zich voordoet. Ge-

beurt dat niet of onvoldoende, dan is het gevaar van onderlinge verwij-

dering en een vervlakking van de relatie groot. De kwaliteit van de

verbale communicatie bepaalt in deze populaire visie de persoonlijke

aandacht   en   zorg   die   men voor elkaar heeft. Het geloof   in de mogeli jk-
heden van verbale communicatie is groot. Indien er bijvoorbeeld   over
problemen wordt gesproken, dan zal dit leiden tot meer begrip van de

aard ervan, en aldus ook tot meer begrip voor elkaar. Dit wordt be-

schouwd als een eerste stap naar de oplossing ervan. Door erover te

praten wordt duidelijk waar de schoen wringt en voorkomt men dat het

probleem alsmaar groter wordt   en   als   het   ware gaat "rotten", zo meent

men. Deze opvattingen over het belang van verbale communicatie leiden

veelvuldig tot het idee dat het een wondermiddel is, geschikt voor de

oplossing van welk probleem ook.

De sterke waardering van verbale communicatie is gemeengoed geworden en

ook in het burgerlijke type doorgedrongen. Het belang van communicatie

wordt door de paren van dit type even sterk onderschreven als in het
partnerschap-type. Het sluit ook bijzonder goed aan bij de basisoriXn-

tatie gezinseenheid.  Het  communicatie-ideaal kan daarin  gemakkelijk
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worden ingepast.  In het  burgerlijke relatie-type staat communicatie
derhalve in het teken van het ideaal van samen-zijn. De functie ervan
wordt geIncorporeerd in het streven naar een zo groot mogelijke ver-
strengeling. Het is een instrument voor de wederzijdse identificatie.

Hieruit komt bijvoorbeeld de opvatting voort dat er zowel over dage-
lijkse als over persoonlijke zaken gesproken moet worden. Deze opvat-

ting wordt ook in het partnerschap-type aangetroffen, maar vanuit ge-
heel andere motieven (en met een grotere dwingendheid). Het maakt ook

begrijpelijk waarom er zoveel waarde wordt gehecht aan openheid en eer-

lijkheid tegenover elkaar. Ook de realistische houding tegenover het

optreden van conflicten in de relatie is minder verrassend dan op het

eerste  gezicht  leek.  Deze  houding  weerspiegelt  de  mening dat  het

bereiken van gezinseenheid uiteindelijk gediend zal zijn met de con-

frontaties waarmee conflicten gepaard gaan (12). Hieruit spreekt het

geloof in de mogelijkheden van een uitgebreide communicatie bij de con-

flictoplossing.

Een uitgebreid communicatiepatroon kan dus in verband worden gebracht

met de waarde die momenteel in het algemeen aan een goede verbale com-

municatie wordt toegekend. De invloed van dergelijke populaire ideolo-

gieAn is in het burgerlijke type ook op andere terreinen wel bespeur-

baar. Men draagt meestal wel kennis van nieuwe opvattingen. Ze leiden

echter nauwelijks tot twijfel over de eigen relatiestructuur, en in elk

geval niet tot verandering daarin, maar worden vermengd met eigen idea-
len en zodanig geInterpreteerd dat ze daarin inpasbaar zijn. Dat is

niet alleen zichtbaar geworden bij communicatie, maar bijvoorbeeld ook

bij gelijkberechtiging en bij de betrokkenheid tot de relatie. Door
deze invloed van veranderingen in de samenleving worden de "harde" om-
trekken van de impliciteit van het burgerlijke relatie-type enigszins

"verzacht", zonder  dat  dit   tot een fundamentele wijziging  van  het   ka-
rakter ervan leidt.
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8.5. Op weg naar een gedxpliciteerde relatiecultuur

Veranderingen in de heersende moraal rond primaire leefvormen waren de

directe aanleiding voor deze studie. Hierbij is van de veronderstelling

uitgegaan dat het burgerlijke huwelijksideaal aan het afbrokkelen is en

dat tegelijkertijd andere manieren voor de inrichting van een relatie
in opkomst zijn . Juist na de voorafgaande analyse vanuit de invalshoek

van explicitering rijst nu de vraag welke betekenis deze studie zou

kunnen hebben bij het bepalen van de kern van de veranderingen in de

primaire leefsfeer (13). Welke thesen kunnen eraan ontleend worden over

de aard van het huidige relationele klimaat; en welke trends zijn in de
nabije toekomst te verwachten? De centrale stelling luidt dat de huidi-

ge relatiecultuur in toenemende mate kenmerken van explicitering ver-

toont.   Dit moet tevens beschouwd worden  als een proces van institutio-

nele verandering dat uitmondt in een nieuw relatiemodel. Dit zal hierna

worden uitgewerkt.

Aan de veranderingen die zich in de afgelopen twintig jaar hebben voor-

gedaan  in de primaire leefsfeer,  is niet door eenieder dezelfde beteke-

nis toegekend. Integendeel, er heeft zich een discussie ontsponnen over

de positieve of negatieve uitwerkingen van een emancipatie van het in-

dividu die gewoonlijk als de kern van de veranderingen wordt gezien.

Sommigen beschouwen het als een bevrijding uit knellende banden, op weg

naar zelfstandigheid en zelfverwerkelijking. Men wijst op nieuwe moge-

lijkheden voor groei en ontplooiing en op de verdwijning van anrecht-

vaardige verschillen die hiervoor een belemmering vormden. Met name

voor de vrouw ontstaan er veel meer mogelijkheden om haar leven wel-
overwogen en naar eigen inzicht gestalte te geven. Maar ook de man kan
zich losmaken uit het maatschappelijke keurslijf en in vrijheid onge-
dachte kanten van zijn persoonlijkheid tot ontwikkeling brengen.  In

deze visie gaat het om de doorbraak van de vrije en creatieve mens, die

zichzelf ontplooit en juist ook in de primaire leefsfeer de benodigde

alternatieven verwerft of verkrijgt (14). De afbrokkeling van het be-

perkende en onderdrukkende kader van het burgerlijke huwelijksmodel is

dan de sleutel tot deze ontwikkeling.
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Anderen zijn daarentegen van mening dat de sterke nadruk op individuele

vrijheid slechts atomisering van de samenleving zal bevorderen en dat
steeds duidelijker egoIsme en egocentrisme hun intrede in de intermen-

selijke verhoudingen zullen doen. In zijn afscheidsrede betoogt Hofstee

dat recente verschuivingen op het gebied van primaire relaties uitdruk-

kingen  zijn van een doorgeschoten individualisering: hij noemt dit

hyper-individualisering   ( 15). De bevri jding  van het individu,   een   pro-
dukt van de Verlichting, is volgens hem dermate dominant geworden in

het denken van de westerse mens, dat de aandacht voor vernieuwing van

sociale verbanden waaruit men bevrijd werd, steeds verder verloren is

gegaan. Na de afkalving van een stuk van het voordien aanwezige normen-

stelsel en het oplossen van bepaalde sociale verbanden is de verhouding

van de mens tot de hem omringende sociale wereld steeds vrijblijvender
geworden. Hofstee meent dat hierin juist in de laatste tientallen jaren
een duidelijke bedreiging voor de toekomst van onze samenleving gelegen

is. Met name in primaire relaties, in gezin en buurt, signaleert hij

een afname van de bereidheid om zich verantwoordelijk te voelen voor de
ander. Men wordt afkerig   van het aangaan van verplichtingen, omdat   die
de persoonlijke ontplooiing zouden kunnen belemmeren. "Het streven om
zich los te maken uit allerlei bindingen en de neiging om zijn eigen

individualiteit te cultiveren, lijken sterker  dan  ooit"  (16). De hyper-
individualisering is bedreigend, omdat het zal leiden tot vereenzaming,

egoIsme, verzwakking van identiteit, stuurloosheid en verlies van ver-

antwoordelijkheidsgevoel. Ook anderen hebben hun bezorgdheid geuit over

de gevolgen van het streven naar meer individuele vrijheid, in relaties

en elders. Zijderveld spreekt van een consumentistische houding, waar-

bij relaties slechts in stand worden gehouden, voorzover ze emotioneel

bevredigen. Is dat niet meer het geval, dan worden ze afgedankt zoals

een paar schoenen dat uit de mode is (17). Loyaliteit tegenover naasten

staat laag genoteerd. Lasch benadrukt de verdwijning van adequate iden-

tificatie-objecten, waardoor de persoonlijkheidsstructuur narcistisch

van aard wordt. Zonder richting of werkelijk doel zwalkt de mens van

het  een  naar het ander, nergens langdurige bevrediging in vindend  (18).

In deze visie verliezen primaire verbanden  veel  van hun betekenis.   Re-
laties worden slechts aangegaan ter bevrediging van individuele behoef-
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ten. Men stelt zich vrijblijvend op, weert verplichtingen en verant-

woordelijkheden zoveel mogelijk. Het primaat van individualiteit ver-

hindert een werkelijke betrokkenheid tot de ander. Inspanning en inzet

voor de relatie zijn beperkt. Aandacht en zorg voor de ander mogen de

persoonlijke ontplooiing niet in de weg staan.  Lndividualisering in

primaire relaties zou afbreuk doen aan de solidariteit tussen partners;

dit  proces bewerkstelligt onverschilligheid.  Allerlei verschuivingen

die zich in de afgelopen twee decennia hebben voorgedaan worden getn-

terpreteerd als uitingen van deze cultuur van vrijblijvendheid. Relati-

vering van het huwelijk als de enige legitieme relatievorm, de opkomst

van alternatieve leefvormen, de pluriformiteit in gedragspatronen bin-

nen intieme relaties, aanvaarding van de verbreekbaarheid van een huwe-

lijk, vervaging van de beslotenheid, verruiming van de seksualiteitsbe-

leving en van seksuele vrijheden, ook voor jongeren, de ontkoppeling

van  huwelijk en  ouderschap en een groeiende ambivalentie over het

ouderschap zijn dan signalen van de overaccentuering van het individu

en het daarmee gepaard gaande gebrek aan duurzame gemeenschapszin waar-

door de huidige relatiecultuur - zo niet onze gehele cultuur als zoda-

nig - gekenmerkt zou worden.

De opkomst van de moraal van vrijblijvendheid in de relatiecultuur is

een visie met veel aantrekkingskracht gebleken, die in het alledaagse
leven voortdurend bevestiging lijkt te krijgen. Maar vanuit het per-

spectief van explicitering kan dit beeld niet gehandhaafd worden. Dan

blijkt het idee van een toenemende vrijblijvendheid in persoonlijke

relaties in feite te berusten op een ontoereikende voorstelling van de

kern van recente verschuivingen op het gebied van primaire relaties.

Deze veranderingen zijn ih wezen niets anders dan uitdrukkingen van een

expliciteringsproces. In eerste instantie verschijnt dit als de afbrok-
keling van de traditionele structuur en gedragsregulering in intieme

situaties. Dit houdt een relativering   in van standaarden, gewoontes   en
tradities,  van ingesleten patronen en vaststaande verhoudingen. Het

gaat gepaard met verdwijning van vanzelfsprekendheden en het verbreken

van automatische koppelingen tussen bepaalde structuurelementen in de
relatie of tussen bepaalde gedragscodes (of tussen beide). Kennis van

een of enkele schakels in de relatiestructuur volstaat aldus niet meer
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voor een goed inzicht in het geheel, want afzonderlijke elementen kun-

nen onderling zeer van karakter verschillen en zijn dus pluriform. In

deze opzichten komt explicitering naar voren als de-institutionalise-

ring: een afbraak van de richtinggevende kracht van de institutie huwe-

lijk en het daarmee verbonden patroon van collectieve gewoontes en ver-

houdingen. Uiteraard neemt tegelijkertijd de invloed van persoonlijke

eigenschappen en vaardigheden van mensen op de vormgeving van hun rela-

tie toe. Het fundament ervan is steeds meer afhankelijk geworden van

persoonsgebonden factoren in plaats van geobjectiveerde en geInternali-

seerde patronen. De emancipatie van het individu, die veelal als de ro-

de draad in een veranderende relatiecultuur wordt gezien, komt tot uit-

drukking in het verzet tegen de verzelfstandiging en dwingendheid van

het burgerlijke huwelijksmodel. Deze geobjectiveerde maatschappelijke

werkelijkheid strookt steeds minder met de ontwikkeling van intermense-

lijke verhoudingen, met name de toegenomen onderlinge vervlechting van

afzonderlijke handelingen en inspanningen. Door de grotere onafhanke-

lijkheid  van het individu die hiervan het gevolg is, komen de institu-

tionele vorm en inhoud van het huwelijk onder grote druk te staan.

Het specifiek eigen karakter van explicitering blijkt echter niet zo-

zeer uit de afbrokkeling van traditionele structuren en gedragsvoor-

schriften of uit de gelijktijdige individualisering in primaire rela-

ties, maar ligt dieper. Zoals eerder beschreven drukt het uit dat men-

sen gaan reflecteren over aspecten van hun relatie die voorheen van-

zelfsprekend waren; dat zij zich bewust worden van de structuur van hun

relatie en de gedragsregulering erin. Deze verandering van de indivi-

duele mentale instelling tegenover zichzelf en tegenover relatievorming

in de primaire leefsfeer vormt de eigenlijke kern van de verschuivingen

van de afgelopen twee decennia. Deze explicitering brengt met zich mee

dat onderlinge verhoudingen steeds uitdrukkelijker geregeld moeten wor-

den; er zijn steeds meer bewuste stappen nodig om een relatie in goede

banen te leiden. Het fundament van een intieme relatie wordt niet stil-

zwijgend gelegd. Het verloop van interacties vertoont steeds minder au-

tomatismen. De partners moeten uitdrukkelijker en bewuster met elkaar

in   de   slag   om hun anderlinge verhoudingen te regelen, hun posities   af

te bakenen en hun gedrag op elkaar af te stemmen. Het volle gewicht van
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de inspanning die in ge8xpliciteerde relaties moet worden geleverd komt
te liggen op de procedures om een relatie te construeren en naar de in-

zichten van beide partners te modelleren. Hierbij is van vrijblijvend-

heid nauwelijks sprake. Inderdaad bestaat er momenteel meer vrijheid om

te bepalen welke regelingen de relatie zullen beheersen en hoe de on-
derlinge verhoudingen tussen de partners er uit zullen zien. Maar de

weg waarlangs dit geschiedt is geplaveid met strikte eisen en voor-

schriften voor de onderlinge communicatie; het vraagt zelfinzicht, een

besef van eigen verlangens,   van   die   van de ander, en inzicht   in   de   ge-

volgen van bepaalde handelingen en van bevrediging van bepaalde behoef-
ten. Bovendien ontmoet men voortdurend complexe moeilijkheden bij de

realisering van gestelde idealen en hooggespannen verwachtingen. Meer

keuzevrijheid betekent in de praktijk ook meer keuzedwang. De wens van

velen om in hun intieme relaties meer vrij te blijven dan zij in het
traditionele huwelijksmodel mogelijk achten, kan slechts verwezenlijkt

worden via een aanzienlijke persoonlijke investering in de relatie, zo-

als we in het partnerschap-type zagen. In geUxpliciteerde verhoudingen

staat niets bij voorbaat of voor altijd vast, elk aspect van de relatie

kan voortdurend onderwerp van reflectie en evaluatie zijn, waarover via

uitgebreide communicatie onderhandeld wordt. In een dergelijke relatie-

cultuur bestaan eveneens uitgesproken verplichtingen, gericht op eisen

van de onderhandelingsdwang.

Dit geldt nog het meest voor een type relatie waarin de partners elkaar

in hoge mate vrij laten en er veel ruimte bestaat voor betekenisvolle

contacten buiten de relatie, of voor de zogenaamde vriendschapsnetwer-

ken waarbij individuele behoeften aan intermenselijk contact en gebor-

genheid gespreid zijn. Juist in dergelijke situaties is reflectie over

de relatie(s) het meest nodig; de afbakenings- en afstemmingsproblema-

tiek is dan het meest intensief. Behoud van het contact vereist juist

dan de meeste inspanning en laat de minste vrijblijvendheid toe; de

ogenschijnlijk meest los-vaste verhoudingen zijn in werkelijkheid de
meest gulzige, ze "vreten" voortdurend persoonlijke energie. Dat con-

stateert ook Brinkgreve, wanneer zij spreekt over de nieuwe relatie-

eisen: "ongebonden verhoudingen: het lijkt me onmogelijk; een verhou-

ding betekent nu eenmaal binding, betrokkenheid, afhankelijkheid. Deze
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code van vrijblijvendheid, van geen claims op elkaar leggen, blijkt in

de praktijk een groot aantal problemen op te leveren. Het is een ideo-

logie die enorm zware eisen stelt aan gevoel en gedrag, en bovendien

vaak strijdige eisen (..)... hoe speel je het toch klaar om op hetzelf-

de moment hetzelfde idee te hebben over los en vast, hoe valt het te

timen wanneer los en vast, en wat los en vast? Hoe kun je tegelijk geen

claims op iemand willen leggen en toch op iemand willen kunnen reke-

nen?"   (19). Het antwoord   op de laatste vraag   bli j ft bij Brinkgreve

enigszins impliciet, maar vanuit de invalshoek van explicitering is het

volstrekt duidelijk: de communicatieve eisen die een dergelijke relatie

stelt laten   zich niet verenigen  met de houding  van "no claims".   Of  men

wil of niet, of men het beseft of niet, onvermijdelijk betekent de

vaststelling van de specifieke verhouding tuSSen individualiteit en

solidariteit dat een krachtig beroep wordt gedaan op persoonlijke inzet

en het verantwoordelijkheidsgevoel.  Deze constante worsteling is de

prijs van de vrijheid. Een prijs die zeker niet iedereen zal kunnen

opbrengen: de eisen en voorschriften waaraan moet worden voldaan en de

problemen die men ontmoet kunnen aanleiding geven tot angsten en onze-

kerheden. De keuzedwang kan gemakkelijk leiden tot immobiliteit, ter-

wijl het streven juist gericht is op meer vrijheid van handelen.

De huidige relatiecultuur wordt steeds duidelijker gekenmerkt door

explicitering. Dominante betekenissen, waarden, normen en motieven wor-

den steeds meer onderwerp van twijfel en overdenking. Allerlei elemen-

ten van de burgerlijke relatiecultuur, die tot in het begin van de ja-

ren zestig vanzelfsprekend waren, worden bereflecteerd, bekritiseerd en

verliezen hun automatische zeggingskracht. Daardoor treedt er een di-

versificatie in relationele vormen en inhouden op. Dit gaat gepaard met

een versterking van de individuele inbreng. Toch rijst hier de vraag

hoe sterk explicitering momenteel in de relatiecultuur aanwezig is. Kan

gesproken worden van een geaxpliciteerde relatiecultuur? Na de betrek-

kelijke euforie onder gezinssociologen en andere publicisten over de

snelle opkomst van allerlei nieuwe ontwikkelingen in de relatiesfeer

stelt  onder meer  Buunk ontnuchterend vast  dat het huwelijk taaier

blijkt dan velen verwachtten en nog steeds het relatieveld stevig domi-

neert. Een grote meerderheid van de volwassen bevolking is gehuwd, en
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wat misschien nog meer zegt: een grote meerderheid van de jongeren

wenst op den duur te gaan trouwen (20). Ook andere tendenties nopen tot

terughoudendheid. Er blijkt in Nederland nog geen sprake van een echte

doorbraak van de traditionele rollenscheiding. De afhankelijkheidsposi-

tie van de vrouw is nauwelijks veranderd. De koppeling tussen huwelijk

en ouderschap blijkt in de praktijk nog duidelijk aanwezig, uitgaande
van het geringe aantal vrijwillig kinderloze echtparen. Ook de mate

waarin door Frenken de seksuele beheersingsmoraal nog werd aangetroffen

onder de door hem onderzochte echtparen mag niet onvermeld blijven

(21).

Met de afbrokkeling van de traditionele institutie huwelijk lijkt het
dus nogal mee (of zo men wil: tegen) te vallen. In gevoel en gedrag is

de burgerlijke relatiecultuur bepaald nog niet verdwenen. Verschuivin-

gen vinden veel geleidelijker plaats dan menige onderzoeker suggereert

(of voor wenselijk houdt). Niettemin is minstens een eerste stadium van

explicitering algemeen aanwezig, en wel als verandering van de mentale

instelling tegenover relaties. Hiermee wordt bedoeld dat ook zij die in

traditionele termen over relaties denken en hun eigen relaties volgens

de burgerlijke moraal inrichten, zich niet kunnen onttrekken aan een

zeker bewustzijn van het bestaan van andere ideedn en mogelijkheden.

Men kan er zich vervolgens van ontdoen door zich af te schermen, men

kan met behulp van rationalisatie nieuwe ideebn in het burgerlijke pa-
troon incorporeren,    maar   men   kan niet voorbijgaan   aan de afbraak   van

automatismen, die het gevolg is van de bewustwording. De maatschappe-

lijke vervlechting waardoor mensen met steeds meer anderen te maken

hebben gekregen, bewerkstelligt een gemakkelijke confrontatie en uit-

wisseling van ideein, niet alleen via de massamedia, maar ook recht-

streeks in de directe omgeving. Iedereen kent in zijn eigen buurt wel

een samenwonend paar of een gescheiden moeder, een vrijwillig kinder-

loos echtpaar, een carri&re-paar of misschien een homoseksueel stel. En

anders leest men er wel over, hoort ervan op de radio of ziet het op de

televisie. De kennis van andere denkbeelden en alternatieve vormen

oefent op zichzelf al invloed uit op de relatie. Je zou kunnen zeggen

dat  ook degenen die een burgerlijk relatiemodel bezitten,  daarvoor

"gekozen" hebben of dat minstens op gezette tijden moeten herbevesti-
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gen, al dan niet bewust. Ook traditionaliteit moet tegenwoordig tot op

zekere hoogte verdedigd worden.  In dit verband dient het onverwacht

uitgebreide communicatiepatroon van de paren van het burgerlijke rela-

tie-type in herinnering te worden geroepen. Hoewel dit niet leidt tot

daadwerkelijke verandering in de relatiestructuur, en de communicatie

niet plaatsvindt voor een structurering van de relatie, heeft ook het

besef van andere idee&n en mogelijkheden wellicht geleid tot meer uit-

wisseling en een grotere communicatieve openheid (22).

Dit mag niet bijzonder spectaculair voorkomen, evenmin mag het onder-

schat worden. Onlangs nog heeft Komter aangetoond hoezeer door de macht

van de vanzelfsprekendheid ongelijkheid in de mart-vrouw verhouding on-
gemerkt kan blijven voortbestaan en gelegitimeerd wordt (23). Ingesle-

ten patronen en latente machtsmechanismen vormen belangrijke krachten

in de bestendiging van een scheve machtsbalans. Bewustzijn van de be-

trekkelijkheid van bestaande verhoudingen of een besef dat ook de eigen

"waarheden" geen onontkoombare realiteit zijn vormen een eerste belang-
rijke stap voor een mentale koppeling van andere idealen en verhoudin-

gen aan de eigen situatie. Inzicht in hoe het anders kan en kennis van
de wijzen waarop mensen,   die in dezelfde situatie verkeren het anders

doen,  zijn  voorwaarden om een  schijnbare onveranderbaarheid van de

eigen verhoudingen te doorbreken en de legitimerende werking van on-

zichtbare machtsmechanismen aan te tasten. Dit verwijst naar wat wij

eerder als de katalyserende functie van explicitering hebben aangeduid.

Daardoor functioneert het waardencomplex van de 'harmonieuze angelijk-

heid' steeds slechter "als de ideologische mantel waarmee macht wordt

toegedekt"   o f "het mechanisme waardoor macht wordt gecontinueerd"   ( 24).

Maar door het voorafgaande is de huidige relatiecultuur nog onvoldoende

getypeerd. Er is sprake van een sterk gedifferentieerde ontwikkeling,

waarbij de invloed van het sociale milieu bijzonder belangrijk is.

Juist vanuit explicitering is deze invloed verklaarbaar. Vooropgesteld

moet worden dat er veel aanwijzingen zijn dat in bepaalde groepen de

afbraak van de burgerlijke relatiecultuur sterk is doorgezet en nieuwe

relationele vormen en vooral inhouden ingang hebben gevonden. Dit be-

treft vooral de hogere sociale milieus. Hierbij gaat het niet alleen om
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nieuwe idealen, zoals individuele autonomie, zelfontplooiing en ruimte

voor een eigen identiteitsontwikkeling van beide partners, een gelijk-

waardiger rol- en taakverdeling of een intensieve uitwisseling met een
sterke betrokkenheid bij eigen gevoelens en die van de ander, maar

vooral om pogingen dergelijke idealen daadwerkelijk in de structuur van

de relatie te verwerkelijken. Met name uit dit laatste volgt dat in de-

ze groepen van een veel verdergaande explicitering sprake is dan in de

hiervoor aangeduide. De aanvaarding van dergelijke idealen wijst op een

algemene normstelling, kenmerkend voor een expliciete relatie. Deze

laat het gedrag veel vrijheidsgraden en geeft alleen het kader aan

waarbinnen gehandeld dient te worden. Hier doet zich daarom de noodzaak
voor de relatie te construeren. Uit meerdere recent uitgevoerde onder-

zoekingen kan worden afgeleid dat een dergelijke explicitering in de
relatievorming aangetroffen wordt onder mensen uit de hogere sociale

lagen (en dan het sterkst in de jonge leeftijdsgroepen) (25). Ons eigen

onderzoek bevestigt dit nadrukkelijk: de paren van het partnerschap-ty-

pe, een gefxpliciteerd relatie-type, zijn uitsluitend afkomstig uit de

hoge en middengroepen. Ruim twee derde van de paren uit deze groepen

behoort tot het partnerschap-type.

Meestal wordt een dergelijke samenhang verklaard uit een grotere gevoe-

ligheid of ontvankelijkheid van deze groepen voor vernieuwing. Op zich-

zelf is deze verklaring natuurlijk niet onjuist, maar wel weinigzeg-

gend. Waar het eigenlijk om gaat is dat men in deze groepen, gegeven

het belang van het opleidingsniveau in de sociale stratificatie, meer

en beter heeft kunnen leren om afstand te nemen van de werkelijkheid

waarin   men zich bevindt, en zelfs   van de eigen persoon. Deze neiging
tot reflectie is onder tegenwoordige hoogopgeleiden bijzonder sterk

ontwikkeld .  Het gaat gepaard met een toename van het verbaliserend

vermogen en communicatieve vaardigheden. Bovendien leidt het tot een

uitbreiding van het inzicht in ontwikkelingen, structuren en wetmatig-
heden in de omringende werkelijkheid en een grotere gevoeligheid voor

schakeringen in het menselijke gedrag. Verder verkeert men in deze

groepen vaak in een maatschappelijke positie die meer mogelijkheden en
gelegenheid tot reflectie en bewustwording biedt. Met name geldt dat

voor de werkomstandigheden:  flexibeler  werktijden en taakopdrachten
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houden de geest soepel en verhogen de belastbaarheid en de veerkracht.

Door dit alles ontstaan gunstige voorwaarden om tot zelfinzicht te ko-
men, en tot inzicht in de psychologie van de ander. Men is beter in

staat tot handelen dat nauwkeurig is afgestemd op bepaalde doeleinden,

rekening houdend met de ander, met de context als geheel en met compli-

cerende factoren daarin. Het cre5ert een situatie waarin de ontwikke-

ling van houdingen en vaardigheden wordt bevorderd die van groot belang

zijn voor het ontstaan en de verwerkelijking van nieuwe relationele

denkbeelden, vormen en slructuren. Het stimuleert bijvoorbeeld het in-
zicht in eisen vati de onderhandelingshuishouding, hoe aan deze eisen
voldaan kan worden en voor welke problemen men komt te staan. Het be-

tekent ook dat men het beste is opgewassen tegen de spanningen, ang-

sten, onlusten en onzekerheden die gepaard gaan met de afwezigheid van

duidelijke geboden en met het oplossen van problemen waarvoor het on-

derhandelen hen stelt. Want ook in dit opzicht is meer vrijheid vaak

gddn bevrijding. Het is allerminst uit te sluiten dat de "keuze" voor

een burgerlijk relatiemodel voortvloeit uit zelfbescherming of uit on-
macht om gebaande paden te verlaten. Tot deze slotsom komt althans ook

De   Swaan: "Die overgang (van bevelshuishouding naar onderhandelings-
huishouding, AvdA) mag bevrijdend werken, het is voor mensen ook vaak

moeilijk en bedreigend, en wanneer zij het moeten stellen zonder de

leidraad van maatschappelijk gebod of gewetenseis ontwikkelen zij soms

angsten en onlusten die hen weerhouden van wat hen nu is toegestaan,

omdat die onderhandelingshuishouding hen te moeizaam is, te riskant en

te eenzaam" (26).

Een maatschappelijke "voorhoede" die vanwege zijn sociale positie het

meest is toegerust en die over veel bronnen beschikt, ook in materieel

opzicht is bezig een gedxpliciteerde relatiecultuur tot ontwikkeling te

brengen. Zoals vaker is de situatie voor deze groep het meest gunstig

en kunnen zij zich het snelst aan veranderende omstandigheden aanpas-

sen. De directe invloed van materiale omstandigheden op de mogelijkhe-

den om een relatie volgens een niet-burgerlijk patroon te structureren

mag hierbij niet vergeten worden. Indien men slechts de beschikking

heeft over zeer beperkte financiale middelen, verhoogt het noodzakelij-

ke efficidnte beheer daarvan automatisch de intensiteit van gezamenlij-
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ke activiteiten en verkleint dit omgekeerd de mogelijkheden voor afzon-
derlijke bezigheden of een lossere binding ten opzichte van de relatie.

De lagere sociale milieus ontberen vaak de opties die er voor de hogere

en middengroepen w61 zijn. Juist in de eerstgenoemde groep speelt daar-

naast ongelijkheid tussen de geslachten een rol: van alle sociale groe-

pen zijn de beroepsperspectieven voor vrouwen met een lage opleidings-

graad het geringst, zodat er voor hen weinig kansen zijn extra inkomen

te verwerven en zo materieel gn emotioneel onafhankelijker te worden

van hun partner. Een ongelijke inkomenspositie bewerkstelligt tevens

een ongelijke onderhandelingspositie.  Bovendien bezit degene die een

werkkring heeft ook de beste mogelijkheden om zich onderhandelingsvaar-

digheden eigen te maken.

r
Hoewel meestal ook in de hogere sociale lagen nog steeds gekozen wordt

voor het huwelijk als de geprefereerde relatievorm, hanteert men in

deze groepen het duidelijkst andere idealen en zijn de tendenzen om an-

dere verhoudingen te cre2ren het grootst. Deze ontwikkelingen kan men

aanduiden als een toenemende individualisering, maar dan wordt onvol-

doende duidelijk dat dergelijke nieuwe relationele inhouden niet zonder

een aanzienlijke persoonlijke investering verwezenlijkt kunnen worden

6n dat dit laatste onherroepelijk inperking van de gewenste keuze-vrij-

heid met zich meebrengt, op andere momenten en in andere opzichten. Het

is vooral in hogere sociale groepen waarin afscheid is genomen van de
burgerlijke relatiecultuur en waarin een onderhandelingscultuur gelei-

delijk gestalte krijgt. De huidige situatie gelijkt op het patroon van

concentrische cirkels dat ontstaat, wanneer men een voorwerp in water

gooit: in beperkte kring is aanvaard, wat op ruimere schaal bespreek-

baar en voor velen in elk geval denkbaar is. De maatschappelijke rim-

pels nemen in sterkte af, naarmate men verder verwijderd is van het

centrum van de veranderingen. Het wijst er ook op dat nog heel wat tijd

zal verstrijken voordat de geInternaliseerde patronen van het burger-

lijke huwelijksmodel op grote schaal losgeweekt zijn, bereflecteerde

objecten zijn geworden en voordat er in in brede kring daadwerkelijk

\afstand van genomen is. Illustratief is in dit verband de neiging van-

leidende politieke stromingen (vooral die van confessionelen huize,

maar ook andere) om nieuwe relatievormen (en -inhouden) gelijk te stel-
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len met het huwelijk. Hoewel wordt beleden dat dergelijke relatievormen
een eigen bestaansrecht hebben en hoewel erkend wordt dat ze vanuit an-
dere motieven worden aangegaan, wordt bij de bepaling van het beleid
toch impliciet de institutie huwelijk als maatstaf of als vergelij-

kingsbasis gehanteerd.  Daarbij verhullen de gekozen beleidsuitgangs-
punten vaak dat bepaalde maatregelen vanuit die gelijkstelling zijn
ontstaan (zoals het uitgangspunt van financidle draagkracht ter recht-

vaardiging van de Wet Tweeverdieners of van de zogenaamde voordeurde-

lersregeling). Ook hieruit blijkt de hardnekkigheid van de burgerlijke
moraal en denktrant.

Richten we dan tenslotte de blik uitdrukkelijk op de toekomst. Ervan
uitgaande dat explicitering in primaire relaties zal voortgaan en dat

er een geleidelijke overgang van een burgerlijke relatiecultuur naar

een onderhandelingsrelatiecultuur zal plaatsvinden,  wat zijn dan de
kenmerken van het type relatie dat zich via deze verschuiving het meest

waarschijnlijk zal ontwikkelen? Allereerst dient men zich te realiseren

dat het gaat om een proces van institutionele verandering, en niet om

een monotone afbraak van institutionele kaders, resulterend in een als-

maar toenemende individuele vrijheid. Dat is in het voorgaande betoogd.

Het is een fundamentele tekortkoming van de meeste interpretatie-sche-

ma's die door gezinssociologen gebruikt zijn ter duiding van de veran-

deringen van de afgelopen 20 jaar, dat dit niet of slechts marginaal is

onderkend. Dit geldt zowel voor degenen die de veranderingen positief
hebben beoordeeld, omdat het zou leiden tot een grotere individuele

autonomie, als voor degenen die een negatief oordeel hebben geveld, om-
dat het vrijblijvendheid en een gebrek aan gemeenschapszin tot gevolg
zou hebben. Sociologisch gezien   kan de "afbraak"-visie   in het algemeen

al niet volgehouden worden, omdat instituties immers de richtinggevende
kaders voor een zinvol menselijk handelen zijn en de mens zonder gepre-

codeerde reactieschema's als sociaal wezen verlamd zou raken, maar ook

met betrekking tot het onderwerp van daze studie zijn er inmiddels vol-

doende aanwijzingen voor de onjuistheid ervan. De visie van de afbrok-

kelende institutie huwelijk vertelt slechts het halve verhaal. In een

analyse van de recente verschuivingen in de primaire leefsfeer moet het

karakter van de institutionele verandering centraal staan.
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De kern van de zaak schuilt natuurlijk in de noodzaak tot bewuste af-

stemming en regulering die ontstaat wanneer vaste gedragscodes en pa-

tronen van het burgerlijk huwelijksmodel hun legitimiteit verliezen.

Dit   is een expliciteringsproces, uitmondend  in de onderhandelingsdwang
als het centrale reguleringsmechanisme in de relatie. Als de basis er-
van steeds minder is voorgegeven, zal de weg waarlangs men tot de con-

structie van deze basis komt steeds belangrijker worden. Een grote va-

riatie aan concrete gedragsuitingen    is dan aanvaardbaar, maar "juist

strikter geregeld is het proces waarin zij ... verhoudingen vorm geven:

in onderhandeling tussen de naast betrokkenen"  (27). In geaxpliciteerde
relaties overheersen de eisen en voorschriften van de communicatie en
onderhandeling, terwijl er een verruiming optreedt in de resultaten: de

aard van de afspraken, regelingen, verhoudingen en patronen. Dergelijke

relaties verschillen sterk van het burgerlijk huwelijksmodel, waarin de
nadruk immers   ligt op directe gedragsbepalende normen.    DSt   is   de   kern

van de institutionele verandering: het ontstaan van een normenstelsel

en een moraal die niet concrete verhoudingen vastleggen, maar procedu-

res ter bepaling van de verhoudingen; een ontwikkeling van "toestand-
normering" naar "procesnormering". Naarmate het expliciteringsproces
verder doorzet, kan een verder uitbreidend geheel van eisen, voor-

schriften en restricties onderscheiden worden die de onderlinge commu-

nicatie en de onderhandelingsprocessen in goede banen moeten leiden. Ze

zijn zeker niet particulier, maar maken deel uit van een algemene on-

derhandelingscultuur: invoelings- of inlevingsvermogen, luisteren, zich

openstellen voor de ander, flexibiliteit, creativiteit, begrip, expli-

citering van wensen en verlangens, de beheerste uitdrukking van emo-

ties, terugkoppeling, assertiviteit, het afweren van rivaliserende nei-

gingen (jaloezie), het indammen van de verlatingsangst, enzovoorts. Dit

zijn de houdingen en vaardigheden zonder welke het onderhandelingspro-

ces niet kan functioneren. Het zijn specificaties van explicitering,

van de manieren waarop over en in de relatie gereflecteerd wordt, maar

ze zullen zelf steeds minder bereflecteerd worden. Gaandeweg worden ze

geinternaliseerde onderdelen van  de onderhandelingsdwang.  Dat hoeft

niet zo geleidelijk en soepel te verlopen als de formulering sugge-

reert; voor het zo ver is kan er heel wat psychische spanning en onze-
kerheid in relaties zijn opgetreden. Wellicht wordt men zich van de
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eisen en het verloop van de onderhandeling zelf nooit 6cht bewust, zo-
als in het partnerschap-type. Maar dit vermindert de eisen van de dan

onuitgesproken onderhandelingsdwang niet. Een onbewuste, diffuus verlo-

pende ontwikkeling van onderhandelingscodes is niet bevorderlijk voor

de stabiliteit van de relatie of de innerlijke rust van de partners.

Maar ook hiermee is het verhaal nog niet af. Want naast .een stelsel

eisen en voorschriften voor een goed verloop van de onderhandelingspro-

cessen ontwikkelen zich enkele algemene idealen en verwachtingen ten

aanzien van primaire relaties. Buunk duidt ze kernachtig aan: meer na-

druk op autonomie,  zelfontplooiing en een eigen identiteit voor de

partners; communicatie en gevoelens in de relatie moeten aan hoge eisen

voldoen, waarmee hij in feite doelt op de intimiteitsmoraal (dit houdt

in dat men binnen de grenzen die men ten aanzien van de relatie heeft

gedefinieerd met de gehele persoonlijkheid, zonder enige terughoudend-

heid, aanwezig is); en de ontwikkeling van rolegaliteit en machtseven-

wicht (28). Goed beschouwd zijn deze verwachtingen tegelijkertijd uit-
gangspunten gn randvoorwaarden   voor het onderhandelingsproces.   Ze   zi jn
de tegenpool van een drietal centrale burgerlijke relatie-idealen: ge-

zinseenheid ofwel de versmelting van de identiteit van beide partners;

de beheersingsmoraal; en het idee van een principiUle gelijkwaardigheid

via gescheiden verantwoordelijkheden en zeggenschap (rolcomplementari-

teit). Ook verschillen ze van karakter. De burgerlijke idealen defi-

nidren het gewenste gedrag nauwkeurig en laten weinig speelruimte, ter-

wijl de nieuwe relatie-idealen slechts een algemeen kader aangeven
waarbinnen veel ruimte voor interpretatie bestaat en dat veel vrij-
heidsgraden voor variatie in gevoel en gedrag toelaat. Uit de nieuwe

idealen zijn niet rechtstreeks concrete normen af te leiden. Maar het

meest opmerkelijke is wel de snelheid waarmee ze, met name in bepaalde

maatschappelijke groepen, aan het uitgroeien zijn tot vanzelfsprekende

ui LKang,11,untell voor de relatievormilig. Terwl.Il voor Hommigen de typlsch
burgerlljke ideale,1 110% als onbelwijtelde waarheden gelde,x, hebben an-

deren het station van explicitering van de burgerlijke moraal alweer

gepasseerd en de nieuwe idealen van autonomie, intimiteit en machts-

evenwicht geInternaliseerd    in hun denken, hun gevoel    en hun gedrag.
Deze idealen vormen de nieuwe vaste coBrdinaten voor de structurering
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van een intieme relatie, waarover niet meer gereflecteerd wordt en
waarvan men zich steeds minder bewust zal zijn. In ons onderzoek tref-

fen we het meest duidelijke voorbeeld van dit proces aan in het part-

nerschartype, en wel bij de opvattingen over gelijkberechtiging. Er is

gewezen op de vanzelfsprekendheid en dwingendheid van de uitgangspunten

rolegaliteit en machtsevenwicht. Gezien de variatie die er in het part-

nerschap-type van paar tot paar bestaat bij allerlei Sndere aspecten

van de relatie is de overeenstemming op dit punt markant. Nadat burger-

lijke idealen en structuren tot onderwerp van expliciete reflectie zijn

geworden en nadat alternatieve verwachtingen en vormen geconstrueerd

zijn, zijn zich klaarblijkelijk nieuwe modellen in het bewustzijn aan
het vastzetten.

Zo blijkt dat explicitering in de primaire leefsfeer zich op het breuk-

vlak bevindt van het afbrokkelende burgerlijke huwelijksmodel en een

geleidelijk uitkristalliserend nieuw institutioneel relatie-model. Mo-

menteel staan we aan het begin van de route die explicitering heet: nog

slechts een kleine maatschappelijke bovenlaag is zich bewust geworden

van de eigen-aardigheden van de burgerlijke moraal, heeft er afstand

van genomen en heeft deze ingrijpend getransformeerd. Hierdoor ontstaat

er in deze groepen een relatie-type, dat in navolging van Langeveld het

onderhandelingsmodel zou kunnen worden genoemd (29). Explicitering is

een noodzakelijke schakel die de transformatie mogelijk maakt. Het

geeft de psychische en sociale processen aan die er de katalysator en
dynamische kracht van zijn. Daardoor wordt de overgang inzichtelijker

en begrijpelijker. Het vertegenwoordigt een fase in het proces van in-
stitutionele verandering, toe te spitsen op de ontwikkeling die elke

maatschappelijke laag in een bepaald tijdvak doormaakt.  Binnen elke

groep vertoont het de karakteristiek van een golfslag: in korte tijd

opkomend, dan een krachtige invloed uitoefenend en daarna geleidelijk
wegebbend. Na explicitering van de burgerlijke relatiecultuur zal een
nieuw institutioneel kader verspreid raken, dat op den duur in brede

kring vanzelfsprekend zal zijn. Voor de lagere sociale milieus liggen

er echter structurele belemmeringen, vooral voor vrouwen. Hier zijn de

kansen voor een evenwichtige machtsverdeling, een voorwaarde voor het

onderhandelingsmodel en slechts bereikbaar via een grotere economische
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onafhankelijkheid, gering door de slechte arbeidsmarktpositie van deze

vrouwen. Hierdoor is het twijfelachtig of het nieuwe relatiemodel in de
nabije toekomst een brede verspreiding zal kennen.

Verwacht wordt dat het huwelijk de meest geprefereerde relatievorm zal

blijven, omdat deze waarschijnlijk het best tegemoet kan komen aan de

menselijke behoefte aan zekerheid, vaste kaders en sociale erkenning.
Dit laat onverlet dat het aantal mensen dat voor andere leefvormen

kiest,  waarbij  met  name  ongehuwd  samenwonen  met  &60  partner hoog

scoort, nog aanzienlijk zal toenemen. Op den duur zal de institutie hu-

welijk echter een drastische gedaantewisseling ondergaan, in de rich-

ting van het onderhandelingsmodel. Ook dit zal zo zijn tradities, ge-

woontes en gebruiken kennen, maar ze zullen minder vastomlijnd, minder

permanent en minder dwingend zijn. Binnen de algemene normatieve kaders

van de nieuwe verwachtingen van autonomie, intimiteit en machtseven-

wicht kunnen partners afspraken maken en regelingen treffen naar eigen

inzicht en behoeften, zolang er tenminste voldaan wordt aan de eisen
van onderhandeling. GeInternaliseerde betekenissen, waarden, normen en

motieven zullen nimmer z6 hecht in het bewustzijn verankerd raken, dat
ze op een gegeven moment niet opnieuw onderwerp van reflectie kunnen

worden. Dat geldt echter niet voor de zojuist gememoreerde algemene

verwachtingen (autonomie, intimiteit en machtsevenwicht), die de rich-

ting van de onderhandeling bepalen. D&ze zullen onder alle sociale la-

gen verspreid worden en voor lange tijd d6 overheersende en anbetwij-

felde basisoriJntaties in toekomstige relaties worden. Ze zijn eigen-

tijdse vertalingen van de historische ontwikkeling van de westerse

samenleving sedert de Verlichting. Ze passen in de huidige maatschappe-

lijke context, die in de afgelopen 25 jaar een bijzonder snelle ant-

wikkeling te zien heeft gegeven, zoals de burgerlijke idealen pasten

bij een vorige ontwikkelingsfase, die nu op zijn eind loopt (30). De

kern van de toekomstige relationele institutie zal uiteraard worden

gevormd door de eisen, voorschriften en restricties van de communica-

tie, of meer specifiek: de onderhandeling. Hoewel de kaders voor ge-
dragsregulering ruimer zullen zijn dan in het burgerlijke huwelijks-

model, zal op dit punt een gedetailleerd stelsel van noreen en restric-

ties tot ontwikkeling komen.
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Maar dit brengt ons op het centrale knelpunt in de toekomstige rela-
tievorming: de benodigde investering in een relatie. Deze zal alleen

dSn blijvend op te brengen zijn, als zich voor het onderhandelen zolf

samenhangende standaarden ontwikkelen, als op een bewuste en geordende

Wijze een bepaalde routine in het onderhandelen ontstaat. De construc-

tie van de relatie op basis van algemene verwachtingen vraagt toch al

veel persoonlijke inspanning en een sterk ontwikkeld vermogen tot zelf-

sturing. Zonder gewoontevorming in de onderhandelingsprocessen zal de
psychische spanning te groot worden en zal dit relatiemodel onmogelijk

stabiliteit kunnen verkrijgen. Deze institutionalisering van de onder-

handelingsprocedures in intieme relaties is verreweg het meest proble-
matische aspect van de hele ontwikkeling in de primaire leefsfeer. Want

de eisen van de onderhandeling zijn vaak voor meerdere uitleg vatbaar,

in beginsel nooit toegespitst op bepaalde situaties en in hun algemeen-

heid nogal eens aan elkaar tegengesteld. Bovendien zou het moeten re-

sulteren in sociale rollen met een abstract karakter: gedragscodes voor

de procedures waarmee wordt bepaald, hoe men met elkaar zal omgaan.

Daarbij is voor de omgang zelf een grote variatie aan mogelijkheden

legitiem. Het is de vraag of dergelijke rollen voldoende houvast zullen

kunnen bieden. Daarom   zal het aangaan   en   de in richting   van een intieme

relatie voor degenen die het burgerlijke huwelijksmodel afwijzen voor-

lopig nog een uiterst moeizaam en onzeker gebeuren blijven, dat gemak-

kelijk aanleiding geeft tot psychische spanningen (en als mogelijke

uitingen daarvan, tot lusteloosheid, apathie, keuze-angst, verlatings-

angst en narcistisch en hyper-individualistisch gedrag; dit zijn reac-

ties op de vele eisen waarmee men geconfronteerd wordt, geen gevolgen

van toegenomen vrijheid); een terugval naar conventionele patronen bij

wijze van spanningsreductie zal soms onvermijdelijk zijn. Daarom zullen

degenen die op het punt staan de eerste schreden te zetten buiten het

platgetreden pad van de burgerlijke huwelijksmoraal hiervan nog gemak-

kelijk weerhouden worden, terugdeinzend voor de problemen en onzekerhe-

den van die stap. Ook in relatieland gooit men liever geen oude schoe-

nen weg voordat men nieuwe heeft.
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NOTEN

Inleiding

1.  Onder een relatie-type verstaan we een karakteristieke constellatie
van samenhangende kenmerken, herkenbaar in relaties, betref fende
gehuldigde opvattingen, idealen, normen en verwachtingen, houdin-
gen, morele noties en gedragspatronen ten aanzien  van een aantal
nader te definiiren aspecten of dimensies van een relatie.

2.  Dus geen homoseksuele samenwoningsrelaties. Zie hiervoor noot 1 van
hoofdstuk 2.

3.  Op welke wijze dit begrip is ontstaan uit de vergelijking van de
twee theorieUn wordt uiteengezet in bijlage 1. Het accent ligt in

deze situatie nadrukkelijk op de heuristische legitimering van het
begrip, niet op een theoretische legitimering.  Zie ook noot 3,
hoofdstuk 8.

Hoofdstuk 1

1. Zie "Gezinsgeschiedenis", in: Bertels, 1978: 138-160. Vergelijk
verder: Kooy, 1977; Weeda, 1981(1); Van Ussel, 1982.

2.  Frinking en Van Poppel, in: Corver e.a., 1978; Kooy, 1977: 107-108;
De Hoog, in: Weeda, 1981(1).

3.  Van den Akker, 1984, grafiek 5.1.
4.  Beex, 1980; Van den Akker, 1982 en 1984. Eigenlijk zet de daling

van de niet-eerste huwelijken al aan het einde van de jaren zestig
in, maar deze trend wordt kort onderbroken in het jaar 1970 door
een sterke stijging van het aantal hertrouwenden onder gescheiden
personen. Volgens Beex moet dit worden toegeschreven aan de verwij-
dering van het zogenaamde "treurjaar" uit het Personen- en Familie-
recht per 1 januari 1970. Deze bepaling hield in dat gescheiden
vrouwen gedurende 300 dagen niet konden hertrouwen. De incidentele
stijging rond 1970 betreft dus een inhaaleffect.

5.  Bronnen: Volkstelling 1947, 1960 en 1971; Woningbehoeftenonderzoek
1977; Statistisch Zakboek 1977; Statistical Yearbook of the Nether-
lands 1983.

6.  Berekeningen uitgevoerd met behulp van: Volkstelling 1971; WBO '77,
Leefsituatiesurveys 1979, 1980 en 1983; Aanvullend Voorzieningenge-
bruikersonderzoek 1979; Proeftelling 1979 en Onderzoek Gezinsvor-
ming 1982. Zie met name: Koesoebjono, 1982; Latten, 1983 en 1984
(1); CBS, 1983 (Van de Giessen). De berekeningen leveren de volgen-
de staat op van het geschatte aantal samenwonende paren in de pe-
riode 1971-1983. De daling tussen 1982 en 1983 is waarschijnlijk te
wijten aan meetfouten, hetzij een te hoge schatting voor 1982, het-
zij een te lage voor 1983. Van de Giessen en Latten trachten dit
verder uit te zoeken, maar tijdens het laatste contact dat ik met

hen hierover had (in 1985) hadden zij hiervoor nog geen verklaring
gevonden. Ter vergelijking is de ontwikkeling van het aantal meer-
persoonshuishoudens (waartoe de samenwonenden behoren) opgenomen.
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jaar geschat aantal aantal meer-per- % samenwonende
samenwonende soons-huishoudens paren
(x 1000) index  (x 1000) index

1971        47 100 3.350 100 1,4
1977        81 172 3.880 116 2,1
1979/80 110 234 3.980 119 2,8
1982 170 361 4.130 123 4,1
1983 145 308 4.230 126 3,4

7. Jansen e.a., 1982; Dijkhuis, 1982; Weggemans, 1982; Ploegmakers en
Van Leeuwen, 1983.

8.  Kooy, 1975; De Haas, 1975; Straver en De Boer, 1978; Van den Akker,
1982; Weeda, 1983(2) en 1984; Kooy e.a., 1983; Sociaal en Cultureel
Planbureau, 1984.

9.  De conclusies omtrent de toekomstplannen (trouwen of samenwonen)
zijn gebaseerd op een vergelijking van gegevens uit:  Straver/De
Boer, 1978, tabel D-2-5; Leefsituatie-onderzoek 1979 (Latten, 1983:
18); Onderzoek Gezinsvorming (CBS, 1983:44); Leefsituatie-onderzoek

1983 (Latten, 1984(1):11). De vergelijking van de gegevens werd ge-
deeltelijk belemmerd door verschillen in de groepen (leeftijd en
geslacht) per meettijdstip. De getrokken conclusies zijn echter wel
verantwoord. Zie verder voor de betekenis die samenwonen heeft voor
degenen die zeggen deze relatievorm te willen kiezen: Latten, 1983,
en CBS, 1983 (Van de Giessen), alsmede Van de Giessen en Latten,
1985.

10. Kooy, 1977.

11. Maas, 1984: tabel 1.2.
12. Brinkgreve en Korzec, 1978:103-105; Weeda, 1981(1):78; Sociaal en

Cultureel Planbureau, 1984:301.
13. Van den Akker, 1984: tabel 5.1.
14. Van den Akker, 1984; Maas, 1984.
15. Latten, 1984(2).
16. Frijling, in: Corver e.a., 1978:69.

17. Frinking, 1982:116; De Hoog, 1976:44; Niphuis-Nell, in: Weeda, 1981
(1):57; Frinking, 1977; Den Bandt, 1982:37.

18. Sociaal en Cultureel Planbureau, 1984:301.
19. Het betreft hier een vrij complexe trend. Gedoeld wordt op de stij-

ging vanaf 1975. Vergelijk voor de mogelijke interpretaties van de
demografische ontwikkelingen op dit gebied ook Van den Akker, 1984:
26.

20. Sociaal en Cultureel Planbureau, 1984; Weeda, 1983(1):129; Van den
Akker en Zeijl, 1982.

21. Frenken en Kwant, 1981:45-61.
22. Van Ussel, 1968/1982:324-351.
23. Noordhoff e.a., 1969; Kooy, 1976; Kooy e.a., 1983; Oudijk, 1983;

Sociaal en Cultureel Planbureau, 1984.
24. Straver, 1982(1); Sociaal en Cultureel Planbureau, 1982.
25. Kooy, 1976; Kooy e.a., 1983.
26. Sociaal en Cultureel Planbureau, 1984:311.
27. Idem noot 25.
28. Frenken en Kwant, 1981; Frenken, 1976; De Bruin, 1981 (problemen

van vrouwen over seksualiteit).
29. Zie Bertels e.a., 1978:103-108; Clason, in: Weeda, 1981(2); Verwey-

Jonker, 1981:26-27.
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30. Clason geeft een goed beeld van de belangrijkste oorzaken voor de
omslag. Zie Clason, in: Weeda, 1981(2):39-54.

31. Dit blijkt uit de verschillende gegevens van het Sociaal en Cultu-
reel Rapport 1982 en 1984 (Culturele Veranderingen).

32. Oudijk, 1983; Clason, in: Weeda, 1981(2); Van Doorne-Huiskes, in
idem.

33. Knulst en Schoonderwoerd, 1983: tabel 3.8. en 3.4.; Van Doorne en
Schellekens-Ligthart, 1982:130; Aldershoff e.a., 1983:111; Oudijk,
1983:167-168.

34. Oorspronkelijk zijn drie ideaaltypen geconstrueerd: het burgerlijke
type, het integratieve type en het individualistische type. Beide
laatstgenoemde typen werden ontleend aan een visie op de ontwikke-

ling van de Nederlandse samenleving na de Tweede Wereldoorlog, in
het bijzonder de veranderingen rond de primaire relaties. Tijdens
de operationaliseringsfase bleek dat er weliswaar een eenduidig
contrast bestond tussen deze twee "moderne" typen enerzijds en het
burgerlijke type anderzijds, maar dat zij ten opzichte van elkaar
niet eenduidig contrasterend waren, waarbij elk van beiden t:lin of
meer vanuit verschillende theoretische dimensies tot stand is geko-
men. Het gevolg is dat de vergelijking tussen beide typen ten dele
die tussen appels en peren is, hetgeen voor de heuristische functie
van de ideaaltypen niet aanvaardbaar is. Bovendien betrof het hier
bij nadere beschouwing "onrijpe" of "onverwerkbare" vruchten in het
kader van het eindprodukt. Beide typen bevatten elementen die on-
voldoende onderbouwd en derhalve zeer voor discussie vatbaar waren.
Het individualistische type liep daardoor nogal het gevaar eerder
een karikatuur van een twee-relatie te worden dan een ideaaltypi-
sche vorm; het integratieve type was te "idealistisch" geformu-
leerd. Deze ongewenste elementen zijn tijdens de operationalisering
al buiten beschouwing gelaten. Wat dan resteert is in feite &6n
type naast het burgerlijke type. Het overblijvende deel van het in-
tegratieve type vormt op 660 veronderstelde onderliggende dimensie
een soort tussenpositie tussen het burgerlijke en het resterende
deel van het individualistische type. Vanuit het gezichtspunt van
de heuristische functie van het ideaaltype voegt deze positie niets
toe en derhalve kan de onderscheiding van dit tussen-type beter
achterwege blijven. Uiteindelijk zijn de consequenties van de visie
op de veranderingen rond primaire relaties na 1945 strikt als uit-
gangspunt genomen zonder allerlei andere - substantieel wellicht
interessante, maar in het kader van dit onderzoek niet voldoende
belangrijke en  praktisch moeilijk onderzoekbare - hypothetische
consequenties  daarvan  bij de constructie van de ideaaltypen te
betrekken. Het resultaat  is het "moderne"  type.
Overigens komt het burgerlijke type in grote lilnen overeen met de
door Weeda genoemde derde stroming: de gezinseenheid. Het moderne
ideaaltype vertoont veel overeenkomst met Weeda's zesde of zevende
stroming:  paar  of  individu in  de vriendenkring en individu in
vriendschapsnetwerken. Zie hiervoor Weeda, 1982.

35. Zie onder meer Adriaansens, 1983: hoofdstuk 9; Parsons, 1971 en
1977 (1 en 2); vergelijk ook Peeters, 1984: hoofdstuk 3.

36. Zoals bekend houdt de ideaaltypische werkwijze een bewuste vereen-
voudiging in van de werkelijkheid doordat in het handelen een of
enkele hoofdmotieven aanwezig worden verondersteld, waarop logisch
en rechtlijnig wordt d66rgedacht. Hierdoor dient het ideaaltype een
zo groot mogelijke interne consistentie te verkrijgen, waardoor het
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weliswaar eenzijdig is omdat het eigenschappen kent die als zodanig
en in de geformuleerde specifieke samenhang niet in werkelijkheid
zullen worden aangetroffen, maar als gevolg waarvan het wel moge-
lijk is het als vergelijkingsmaat te hanteren bij de bestudering
van de werkelijkheid. Het is een theoretisch instrument, waarmee de
in werkelijkheid optredende eigenschappen van en variatie in (een
deel van) het handelen kan worden vergeleken. Het bezit overigens
vaak w61 empirische referenties. Het structureert het denken en
toont zaken die anders in de veelheid van concrete verschijnselen
verloren zouden gaan. In het onderzoek hebben de geconstrueerde
ideaaltypische concepties van de twee-relatie een dergelijke func-

tie in verschillende fasen van het onderzoek gehad.

Hoofdstuk 2

1.  Zoals uit het voorgaande al is gebleken beperken we ons tot hetero-
seksuele relaties. Homoseksuele paren kennen vermoedelijk een ge-
heel eigensoortige problematiek. Daar in het onderzoek de vergelij-
king met gehuwde paren centraal staat en we slechts een beperkt
aantal paren kunnen interviewen, is het beter de homoseksuele paren
buiten beschouwing te laten. Uitgesloten werden ook de LAT-rela-
ties, om dezelfde reden, maar ook vanwege te verwachten problemen
bij de opsporing. Ook zij die als alleenstaande een netwerk van be-
tekenisvolle relaties onderhouden blijven om deze reden buiten dit
onderzoek.
Uit de gegeven definitie van "twee-relaties" moge blijken dat de
intimiteitsgraad kan variaren, dat wil zeggen: de mate van emotio-
nele en sociale betrokkenheid tot anderen wordt - afgezien van de
zojuist aangebrachte beperkingen - niet duidelijk afgegrensd, omdat
dit samenhangt met het doel van het onderzoek.

2.  Oorspronkelijk ging het om 17 aspecten of dimensies, maar op theo-

retische gronden zijn er enkele samengevoegd, waardoor de omschre-
ven 10 zijn overgebleven.

3.  Zie vooral het onderzoek van Frenken onder gehuwden, uitgevoerd in
1976 en van Klem, Frenken en Vennix uit 1983; het onderzoek van
Weeda naar ideaalbeelden rond leefvormen; het anderzoek van Stra-
ver, Van der Heiden en Robert naar niet-gehuwde twee-relaties (van
deze auteurs is een publikatie in voorbereiding over huwelijksrela-
ties); en het vergelijkende onderzoek van Wiersma over samenwonen-
den in Nederland en de V.S. De onderzoeken van Frenken uit 1976 en
van Klem c.s. uit 1983 zijn vooral psychologisch en sociaal-psycho-
logisch van aard en bovendien gericht op relatieproblemen en huwe-
lijksinstabiliteit; Weeda houdt zich vooral bezig met het niveau
van de opvattingen en attitudes; Straver c.s. hanteren geen veran-
deringsperspectief systematisch in alle onderzoeksfasen; in het on-
derzoek van Wiersma is dat wel het geval en dat lijkt ook het meest
op het onze, evenals haar probleemstelling, maar zij richt zich
vooral op afzonderlijke kenmerken en op een vergelijking tussen
twee staten. Dit zijn de belangrijkste verschillen met ons onder-
zoek. Daarnaast zijn er ook verschillen in de wijze van dataver-
zameling, de verwerking en de analyse.

4.  Zie ook Ten Have, 1977.
5.  Bij wijze van controle-instrument en als ruggesteuntje voor res-

pondenten die wellicht moeite zouden hebben vrijelijk uit zichzelf
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over hun relatie te vertellen, werden wel een tiental sets uitspra-

ken (onderverdeeld naar de verschillende dimensies) opgenomen. Deze
zijn gebruikt voor de constructie van drie Likert-schalen, zulks

aan de hand van factor-analyse op de afzonderlijke sets en op alle
items samen.

6.  Dit betreft 66n-ouder gezinnen, waarvan het hoofd geen nieuwe part-
ner heeft,  studentenhuizen,  woongemeenschappen,  twee mensen van
hetzelfde geslacht op een adres (waaronder de homoseksuele rela-
ties), broer-zus/broer-broer/zus-zus relaties, een ouder samenwo-
nend met een of meer volwassenen kinderen. In de uitsluiting van
studentenhuizen en woongemeenschappen schuilt natuurlijk wel enige
selectiviteit, maar het werd om verschillende redenen afgewezen om
deze adressen aan te schrijven teneinde hier twee-relaties op te
sporen.

7. Zie voor deze introductiebrieven Van der Avort, 1985, bijlagen la
en lb.

8.  Leeftijdsverschillen response - non-response (peildatum 1 januari
1983):

response non-response
Samenwonende mannen 28.5 jr. 27.9 jr.
Samenwonende vrouwen  26.2 jr. 26.7 jr.
Samenwonende totaal 27.4 jr. 27.3 jr.
Gehuwde mannen 29.6 jr. 30.3 jr.
Gehuwde vrouwen 28.8 jr. 29.6 jr.
Gehuwden totaal 29.2 jr. 29.9 jr.
(gemiddelde leeftijd per subgroep).

9.  De gehuwden die medewerking weigerden zijn op 1 januari 1983 ge-
middeld 8.4 jaar gehuwd; de gehuwde paren die aan het onderzoek
meededen, zijn dan gemiddeld 7.5 jaar gehuwd. Relatief is m66r ge-
weigerd in de groep paren die meer dan 10 jaar gehuwd zijn.

10. Hierbij wel de volgende kanttekening: bijna 40% van de non-response
werd bekend via geretourneerde antwoordstroken. Zoals bekend vormt
de mogelijkheid van een dergelijke manier van reageren een lage
drempel tot weigeren, hetgeen zich in dit onderzoek vermoedelijk
nog sterker heeft voorgedaan vanwege de aard van het onderwerp. Ook
het ontbreken van een directe maatschappelijke problematiek zal aan
de hoge non-response hebben bijgedragen.

11. Van de gesprekken met 12 samenwonende en 7 gehuwde paren is de duur
onbekend. De vermelde gemiddelde duur van de gesprekken is dus be-
rekend op het resterende totaal van 83 respondenten. Het verwachte

verband met opleiding is sterk aanwezig: hoe hoger de opleiding,
des te langer het gesprek. Verbale uitdrukkingsvaardigheid blijkt
vooral bij de laag-opgeleiden een behoorlijk probleem. Hierop komen
we met name bij het onderwerp "communicatie" terug.

12. Zie noot 1 inleiding.
13. Vergelijk Bilnen, 1969; Wishart, 1978 en 1982. Ook is gebruik ge-

maakt van een uiterst nuttig recent dictaat van Bijnen, waarin de
belangrijkste problemen en keuzes voor degene die een clusterana-
lyse wenst uit te voeren, op een rijtje worden gezet. Het aantrek-
kelijke van de techniek is niet alleen de bruikbaarheid ervan voor
gegevens van een laag meetniveau, maar tevens de afwezigheid van de
noodzaak van een datamodel, dat aan de gegevens ten grondslag zou
moeten liggen: het is bij uitstek een exploratieve analyse-tech-
niek.

14. Zie voor het codeboek, Van der Avort, 1985, bijlage 3.
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15. Zie voor deze inductieve werkwijze bij de verwerking van datamate-

riaal uit open interviews Ten Have, 1977. De gevolgde procedure
sluit tevens nogal sterk aan bij onderdelen van de door Glaser en
Strauss voorgestelde werkwijzen bij de ontwikkeling van gefundeerde
theorie. Met name geldt dit voor het cyclische karakter van het
proces en het geleidelijk uit de gegevens laten opkomen van rele-
vante elementen, in dit geval van de categorieanstelsels van elke
variabele dn tot op zekere hoogte van de relevante variabelen zelf.

Zie Glaser en Strauss, 1976.
16. Een van de leden van het interviewteam heeft de bedoelde tweede co-

dering op zich genomen. Van elke interviewer zijn ongeveer evenveel
protocollen tweemaal gecodeerd; verder is een ongeveer gelijke ver-
deling naar relatievorm in acht genomen. Voor het overige is de se-
lectie geheel willekeurig geschied. In elk protocol betreft de co-
dering 309 punten. Zowel bij de samenwonenden (28 protocollen) als

bij de gehuwden (30) is het percentage overeenkomst ongeveer 90.
Dat overigens niet alle protocollen tweemaal zijn gecodeerd hangt
samen met tijds- en financiole beperkingen.

17. Twee paren zijn echter vanaf het begin van de clusteranalyse buiten
beschouwing gelaten. Bij een gehuwd paar antbreekt van de man te-
veel informatie om een verdere analyse uit te kunnen voeren. Bij
een samenwonend paar bleek de man van buitenlandse afkomst. Hoewel
met deze respondent wel een gesprek is gevoerd, ontbreken ook hier
veel gegevens, terwijl de betrouwbaarheid van de beschikbare infor-
matie ernstig betwijfeld moet worden. Over beide paren wordt in dit
verslag verder niet gerapporteerd, zodat de onderzoeksgroep uitein-
delijk uit 25 gehuwde en 24 samenwonende paren bestaat.

18. Zie Wishart, 1978:43. Het zou te ver voeren om hier op details van

de relocatieprocedure verder in te gaan. In feite is het gevaar van
ketenvorming bij gebruik van de average linkage methode toch al
veel kleiner dan bij gebruik van de single linkage methode. Niette-
min geeft de relocatieprocedure ook bij de eerstgenoemde een extra
toets voor de interne homogeniteit van de clusters en voor de ex-
terne gedifferentieerdheid ervan.

19. Ter controle is deze hele procedure 66k toegepast op de paren waar-
van man en vrouw wel direct tot hetzelfde cluster behoorden. Dit
leverde zonder meer een bevestiging op van de resultaten. Ook via
de gedetailleerde vergelijking per variabele zouden deze mannen en
vrouwen in het cluster zijn ingedeeld, waarin zij in eerste via de
clusteranalyse al waren ingedeeld.

20. Na verwijdering van de definitief "gespleten" paren uit beide clus-
ters zijn opnieuw voor de resterende 80 respondenten de varianten
van de clusteranalyse uitgevoerd en vervolgens frequentieverdelin-
gen berekend. De resultaten tonen een grote mate van overeenkomst:
de clustersamenstelling blijft gelijk, terwijl de sterkte van de
clusters nauwelijks verandert.

Hoofdstuk 3

1.  Zie noot 17, hoofdstuk 2.
2.  Vergelijk Kooy, 1977 en Van Poppel, in: Van den Akker en Van Poppel

(red.), 1978. In het midden van de jaren zeventig ligt de gemiddel-
de leeftijd bij de sluiting van het eerste huwelijk voor mannen op
24.8 jaar en voor vrouwen op 22.7 jaar. Bijna alle gehuwde respon-
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denten in dit onderzoek zijn in deze periode in het huwelijk getre-
den.

3.  Zie Onderzoek Gezinsvorming 1982, CBS, 1984.
4.  Er is gebruik gemaakt van de beroepenclassificatie van het CBS vol-

gens het ISCO-systeem. Dit voorziet in een indeling in 10 sectoren,
volgens een digitale differentiatie verder uitgesplitst naar klas-
sen, groepen en beroepen.

5.  De oudere Beroepenklapper E van het CBS is gehanteerd omdat die het
beste bleek te voldoen om een indeling naar niveau te verkrijgen,
waarbij de moeilijkheidsgraad van het werk en de complexiteit van
de te verrichten handelingen een centrale rol spelen.
De opbouw is als volgt:
Niveau 1: Academische en vrije beroepen, leidinggevend personeel
Niveau 2: Middenkader, middenstanders, middelbaar personeel
Niveau 3: Uitvoerende werkzaamheden, geschoolde en ongeschoolde ar-

beid, lager administratief personeel.
6.  Oudijk, 1983. Tabel 5.3. laat zien dat van alle gehuwde vrouwen tot

35 jaar ongeveer 40% buitenshuis werkzaam is. In ons onderzoek was

dat ruim 50%. Overigens stammen de cijfers van Oudijk uit 1979.
Vergelijk verder ook de Arbeidskrachtentelling 1979,  CBS,  1982:
staat 11. Dit bevestigt het gepresenteerde cijfer.

7. Oudijk, 1983, stelt dat 50% van de werkende vrouwen in 1982 full-
time werkt (blz. 201). In dit onderzoek werkt van de gehuwde vrou-
wen 23%. Dit betreft natuurlijk alleen de vrouwen van 18 tot 35
jaar. Anderzijds is het de vraag of in werkelijkheid veel meer dan
23% van alle gehuwde vrouwen full-time werkzaam is.

8.  Indeling volgens de SOI 1978 van het CBS.
9.  Idem noot 8.

Hoog niveau: HBO en WO opleidingen
Midden niveau: MBO, Havo, VWO
Laag niveau: LBO, LO.  Bovendien is besloten ook de Mavo

hiertoe te rekenen.
10. Dit kan worden afgeleid uit beschikbare gegevens uit de Arbeids-

krachtentelling 1979. De gegevens moeten wel met enig voorbehoud
worden beoordeeld, omdat de uit de AKT '79 samen te stellen catego-
rie'En niet geheel overeenkomen met de in dit onderzoek relevante
categoriedn.  Concreet kan g&&n onderscheid worden gemaakt tus sen
gehuwde en ongehuwde mannen. Zie tabel 5, aldaar.

Mannen Ongeh. vrouwen Geh. vrouwen
Hoog 15% 15%                8%
Midden 36% 35% 25%

Laag 49% 50% 67%
2022.3 410.8 1540.7 (x 1000)

Exclusief niet in te delen, niveau onbekend en studenten/scholie-
ren.

11.   Het   gaat  dus   om het netto-salaris per maand,   of een netto-uitke-
ring, eventueel vermeerderd met kinderbijslag of huursubsidie en
dergelijke.

12. De gemiddelde bedragen zijn - met marges van ongeveer f. 250,-- -

als volgt:
gehuwde mannen f. 2100,--
gehuwde vrouwen f.  700,--
samenwonende mannen f. 1500,--
samenwonende vrouwen f. 1100,--

13. Helaas schuilt in de berekeningen wel enige onbetrouwbaarheid van-
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wege het globale karakter van de beschikbare gegevens. Er is niet
gevraagd naar de exacte inkomens, maar naar inkomensklassen. Der-
halve moest bij de berekeningen worden uitgegaan van klassenmiddens
voor een zo goed mogelijke benadering. Concreet zou het kunnen zijn
dat in het algemeen de klasse van f. 2500,-- tot f. 3500,-- be-
steedbaar inkomen per huishouden oververtegenwoordigd is ten nadele

van de klasse van f. 1500,-- tot f. 2500,--.
14. Uit het in 1981 uitgevoerde European Values Study (een representa-

tief onderzoek naar waarden en normen in een groot aantal Europese
landen) blijkt dat van de gehuwde Nederlanders van 18 tot 35 jaar
op dat moment ongeveer twee derde als godsdienstig beschouwd moet
worden. Helaas is het aantal samenwonenden in de steekproef van dit
onderzoek te gering voor een zinnige vergelijking.

15. Met niet-kerkelijk wordt in categorie 3 bedoeld: rekent zich niet
tot een kerkgenootschap. Bij categorie 4 k&n de godsdienstige part-
ner niet-kerkelijk zijn: bij de gehuwden komt dit 660 keer voor;
bij samenwonenden twee keer.

Hoofdstuk 4

1.  Feitelijk is de vraag gesteld naar gepercipieerde verschillen tus-

sen het huwelijk en samenwonen. Uit het antwoord bleek impliciet,
maar veelal expliciet de normatieve voorkeur.
Opvallend is overigens bij deze vraag, maar meer nog bij de volgen-
de (algemeen karakter) hoe uitgebreid veel respondenten spontaan op
de vragen ingingen. Dit was nogal onverwacht, daar doorgaans veron-
dersteld wordt dat dergelijke algemene vragen de respondent weinig
prikkelen tot uitgebreide beantwoording. De vragen van de dimensie
"oordeel over maatschappelijke veranderingen" en "algemeen karakter
van de relatie" hebben veel m&6r informatie opgeleverd dan oor-
spronkelijk gedacht was. Voor de beschrijving van de typen is dit
van grote importantie gebleken.

2.  Ten behoeve van de classificatie en codering van de betreffende
vraag   is een uitgebreid score-systeem gehanteerd, waarbi j   aan   elk
classificeerbaar antwoord en het belang van de erin besloten ken-
merken of eigenschappen een bepaalde score is toegekend op de ver-

onderstelde hoofddimensie gezinseenheid - kameraadschappelijkheid -
individualiteit. Afhankelijk van de combinatie van toegekende ken-
merken werd aan de somscore soms een punt extra toegekend of afge-
trokken. Deze score werd gedeeld door het aantal kenmerken om te

kunnen vergelijken. De uiteindelijke gemiddelde score loopt van 1
tot 5. Een score van 1 tot 2.5 is toebedeeld aan de categorie "ge-
zinseenheid"; van 2.5 tot 3.7 aan "kameraadschappelijkheid" en van3.7 tot en met 5 aan "individualiteit". Bij de bepaling van de
klassegrenzen is voor de spreiding van de antwoorden enigszins ge-
corrigeerd. In deze rapportage is echter vooral naar de oorspronke-
lijke combinatie van kenmerken gekeken en het aantal keren dat in
de groep paren van elk type een bepaald kenmerk is genoemd. Uiter-
aard is de "overall" score telkens als uitgangspunt genomen. Voor
de interpretatie van deze score was de inspectie van de oorspronke-
lijk genoemde kenmerken of eigenschappen onontbeerlijk en zeer ver-

helderend.  Zie overigens ook het codeboek, Van der Avort, 1985,
bijlage 3: V37 en V128.

3.  Deze schalen zijn geconstrueerd via een factor-analyse op alle uit-
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spraken te zamen. De afzonderlijke sets bleken weinig betrouwbare
schalen op te leveren, behalve de set items van de schaal "paar- of
individugerichtheid"; 13 van de oorspronkelijke 20 items leverden
hier wel een goede schaal op. Alle schalen hebben een betrouwbaar-
heid die hoger is dan .75 (Cronbachs alpha). Voor de factorladingen
van de eraan ten grondslag liggende factoren is een enkele keer een

lading lager dan .45 geaccepteerd. Zie ook het codeboek voor de ge-
selecteerde items per schaal en de aggregatie van de somscores tot

3 eindcategorieMn per schaal. Het betreft de variabelen Sl, S2, S4,
SN1, SN2 en SN4. Bij de aggregatie is met de spreiding van de ant-
woorden enigszins rekening gehouden voor het bepalen van de klasse-
grenzen. Zie Van der Avort, 1985, bijlage 3.

4.  Dit blijkt met name uit de reactie op een aantal door de intervie-
wer gesuggereerde legitieme redenen om uit elkaar te gaan. Deze wa-

ren nogal algemeen geformuleerd, in de hoop dat de respondent hier-
op verder zou ingaan en een meer concrete invulling zou geven. Dit
gebeurde evenwel ook bij de paren uit het relatie-type A slechts
mondjesmaat. Daarom is hier over de betreffende variabele ook niet
gerapporteerd.

5.  Dit betreft met name vraag 6.1.b. en 6.1.c. Zie bijlage 3.
6.  Vermoedelijk is dit effect gering. Het type B, waar dit het meest

verwacht zou worden, vertoont een sterke trend in de richting van
een traditionele verdeling, hetgeen zeker niet sociaal wenselijk
is. Zie paragraaf 5.4.

7.  Zie tabel 8.3a. en 8.3c. in bijlage 2.
8.  Twee paren hebben ieder een kind van ongeveer een half jaar oud.

Een paar heeft twee kinderen van 2 en 4 jaar. Een paar heeft wel
schoolgaande kinderen, namelijk in de leeftijd van 7 en 10 jaar.

9.  De gemiddelde bedragen zijn - met marges van ongeveer f. 250,-- -:
mannen f. 1.470,--
vrouwen    f. 1.170,--.
Zie ook noot 12, hoofdstuk 3.

10. Hier geldt wederom de opmerking behorend bij noot 13, hoofdstuk 3.
11. De wijze waarop de variabele "sociaal milieu" is geconstrueerd uit

de variabelen "beroepsniveau" en "opleidingsniveau" kan worden ge-
vonden in het codeboek, Van der Avort, 1985, bijlage 3: VN1.

12. De term is ontleend aan Frenken en Kwant, 1981; zij spreken over
het "partnerhuwelijk" ter aanduiding van een huwelijkstype dat qua
basiskenmerken wel enige overeenkomst vertoont met het door ons
aangetroffen relatie-type A. Bij Frenken en Kwant ligt de nadruk
nogal op het kameraadschappelijke aspect.

Hoofdstuk 5

1.  Zie noot 3, hoofdstuk 4.
2.  Egn van deze 6 paren behoort er strikt genomen niet bij, omdat de

man sinds kort werkloos is. Maar dit paar heeft in het verleden wel
beslissingen rond het werk moeten nemen en wordt daarom toch tot de
groep van 6 gerekend.

3.  Zie ook de opmerking bij noot 6, hoofdstuk 4. Het is des te opmer-
kelijk, daar 4 van de 7 interviewers vrouw zijn. Dit heeft ook be-
trekking op de volgende variabele, de ideale taakverdeling.

4.  Zie ook noot 2. De werkloze man heeft echter een veel hoger inkomen
via een uitkering dan de vrouw via beroepsarbeid.
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5.  Vanwege het kleine aantal paren mgt kinderen in het relatie-type A
is een betrouwbare vergelijking met de paren met kinderen in het
type B niet mogelijk. Op zichzelf wijken de paren uit het type A
niet af van de paren uit het type B voor wat betreft de tijd die
door beide partners afzonderlijk aan de zorg voor de kinderen wordt
besteed. Wel is er in het type A sprake van een sterkere roluitwis-
seling bij de opvoeding.

6.  Er zijn echter wel vijf paren bij wie hetzij de man hetzij de vrouw
geen eigen inkomen heeft (dit betreft studerenden); omdat er echter
in de groep paren die tot type A behoort, geen systematische verte-
kening is naar geslacht (het zijn namelijk 3 mannen en 2 vrouwen),
laten we deze paren hier buiten beschouwing en hoeven de conclusies
niet aangepast te worden. Wat verder wordt gesteld ten aanzien van

de zeggenschap over het totale beschikbare inkomen geldt 66k voor
deze 5 paren.

7.  Bijna drie kwart noemt feitelijk een of meer gedragswijzen die be-
schouwd kunnen worden als voorwaarden voor een goede communicatie.
Bijna de helft hiervan meent dat het praten vanzelf gaat, ondanks
het feit dat men een of meer bedoelde gedragswijzen rapporteert.

8. Dit werd echter pas ontdekt na een nieuwe intensieve bestudering
van de antwoorden van de paren van het type A en het type B. Via de
gecodeerde antwoorden kon geen verdere interpretatie plaatsvinden.
Nadat de gemeenschappelijke lijn binnen het type B via deze nieuwe
bestudering van de gespreksprotocollen was aangetroffen,  zijn ter
controle ook alle gespreksprotocollen van de paren van het type A
doorgenomen.

9.  Zie Frenken en Kwant, 1981:59-61. Zij plaatsen de seksuele beheer-
singsmoraal in een historisch perspectief en signaleren onder meer
een zekere karakterverandering onder invloed van de "seksuele revo-
lutie" vanaf het begin van de zestiger jaren. Niettemin blijft de
beheersingsmoraal werkzaam, ten dele in een nieuwe vorm, en in dit
verband onderscheiden zij drie manieren waarop dat het geval zou
zijn. Deze manieren zijn ook in het door ons aangetroffen burger-li jke type herkenbaar,    zi j   het   dat   we   de term "lustplicht" hebben
vervangen  door  de meer aangewezen term "seksplicht".

10. Zoals bekend   is   voor  de  duur  van de relatie  van de gehuwden  de  da-
tum van de huwelijkssluiting bepalend geweest. Ten opzichte van de
feitelijke periode waarin men bij elkaar is betekent dit slechts
een geringe afwijking, gezien het feit dat slechts enkele paren
voor hun huwelijk hebben samengewoond.

11. Zie wederom noot 13, hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 6

1.  Voor elke variabele die in de clusteranalyse is opgenomen is per
type berekend bij hoeveel paren van het betreffende type man en
vrouw verschillend gescoord hebben en hoe groot het verschil is.
Bij de meeste variabelen treden in het type C bij m&6r paren ver-
schillen tussen man en vrouw op en vaak zijn de verschillen ook
groter. De belangrijkste verschillen doen zich voor bij de varia-
belen waarover in dit hoofdstuk wordt gerapporteerd. Verder is ook
beoordeeld bij hoeveel variabelen elk paar een verschillende score
voor de man en de vrouw te zien geeft en hoe groot het verschil is.
Zeker indien ook met de grootte van de verschillen rekening wordt
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gehouden, vertonen de paren in het type C het grootste gemiddelde
aantal verschillen. Het verschil met beide andere typen is dan aan-
zienlijk.

2.  Men vergelijke hiertoe de frequentieverdeling van verschillende va-
riabelen voor de paren van het partnerscha p-type en de partner-
schap-geori6nteerden in het relatie-type C. Zie bijlage 2.

3.  Zie wederom noot 13, hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 7

1.  Indien het opleidingsniveau hoger i6 dan het beroepsniveau is het
eerste bepalend geweest; dit komt vrij vaak voor. Alleen als er
twee categorie8n verschil bestond tussen beide - hetgeen enkele ke-
ren voorkomt, met name onder de gehuwden van het burgerlijke type -
dan is de middencategorie aangehouden. Verder komt het enkele keren
voor dat het opleidingsniveau lager is dan het beroepsniveau (tel-
kens midden - laag); ook hier is het opleidingsniveau bepalend ge-
weest.
De wijze van operationalisering en de betekenis van de categoriea
van de variabele sociaal milieu in relatie tot de variabelen oplei-
dingsniveau en beroepsniveau kan worden aangetroffen in het code-
boek (VN1, V19 en V15). Zie Van der Avort, 1985, bijlage 3.

2.  Hoewel het bij de meeste paren wel mogelijk is om via de vergelij-
king van het beroeps- en opleidingsniveau van de partners tot een
paarscore voor sociaal milieu te komen, is dit feitelijk niet nodig
en vanwege informatieverlies   bij een aantal paren ook ongewenst.
Zoals we ook bij de clusteranalyse zijn uitgegaan van individuele
scores, waarna we binnen de geformeerde clusters de partners met
elkaar hebben vergeleken, zullen we dat ook hier doen ten behoeve
van de centrale vraag: de samenhang van het sociale milieu en van
de relatievorm met het type relatie. Verder in dit hoofdstuk zal
blijken hoe dit vraagstuk uiteindelijk is aangepakt. Voor de clas-
si f iceerbare paren   van   het   type   A  en  het   type   B  ( 37   van   de  40  pa-
ren) zou de verdeling per paar niet afwijken van de verdeling per
individu, waarbij wel zij aangetekend dat de classificatie van 8
paren min of meer dubieus is vanwege de specifieke verschillen tus-
sen de partners ten aanzien van beider beroeps- en opleidingsni-
veau. Hier betekent de bepaling van de paarscore een aanzienlijk
informatie-verlies en een verdere toename van de grofheid van het
gegeven (en dus een afname van de inhoudelijke betekenis ervan).

Hoofdstuk 8

1. Onder het hoofd "normatieve voorkeur voor gehuwd zijn of samenwo-
nen" zijn de antwoorden weergegeven. Zie paragraaf 4.3. en 5.2.

2.  Een voorbeeld van zo'n genuanceerde visie is de recent verschenen
publikatie van Langeveld in het leader van de Sociale en Culturele
Studies met de veelzeggende titel "Binding in vrijheid". Zie met
name bladzijde 12 e.v.

3.  Tijdens een van onze gesprekken over mijn poging om de modernise-
rings- en de civilisatietheorie in elkaar te schuiven merkte mijn
promotor op dat de kern van de ontwikkeling die door beide theo-
riein wordt aangeduid, het steeds explicieter worden van de mense-



316

lijke verhoudingen  is. Het gebruik  van  de term "explicitering"  was
voor  mij  een  'aha'-Erlebnis.  Na  een  aantal  vermoeiende,  maar
uiterst leerzame omwegen is dit begrip de kern geworden van het
perspectief dat uit de vergelijking van de twee theoriean is ont-
staan. Het lijkt verstrekkende theoretische implicat ies te hebben.
Maar voor deze studie is gekozen voor de heuristische legitimering
van het perspectief van het expliciteringsproces via een "toepas-
sing" op het object van de studie. Hoe de theoretische betekenis
van het begrip is gegroeid uit de vergelijking van de modernise-
rings-  en de civilisatietheorie kan worden nagelezen in bijlage  1.

4.  Het ideaaltype van de moderne relatie komt min of meer overeen met
de zesde of zevende stroming, die door Weeda op een denkbeeldige
lijn van toenemende individuatie worden onderscheiden. Zie Weeda,
1982:31-36.

5.  Zie voor de historische ontwikkeling van het burgerlijke huwelijk
onder meer: Van den Akker,  1982;  Bertels,  1978;  Shorter,  1975;
Sorokin, 1956; Van Ussel, 1968/1982.

6.  Terecht beschouwt Vaessen deze criteria als onontbeerlijke kenmer-
ken van waarden. Ze zijn echter ook van toepassing op instituties.
Zie Vaessen, 1986:266.

7.  Zie met name de citaten in paragraaf 5.4. sub A en ook verder.
8.  Deze citaten zijn antleend aan de beantwoording van de niet eerder

gerapporteerde vragen naar de perceptie van ongelijkheid of afhan-
kelijkheid in de maatschappelijke positie van de vrouw, en naar de
definitie van gelijkheid. In de vragenlijst betreft het de vragen

6.1.a. en 6.1.b. Zie bijlage 3.
9.   Zie De Swaan, 1983(1) : 98-100; Langeveld, 1985:22-23; Scanzoni/

Polonko (1980) geven een uitstekend overzicht van de contextvaria-
belen die de onderhandelingsmacht bepalen. Vaak werkt dat heel sub-
tiel.

10. Zie paragraaf 5.5. vooral sub A. en C. en de afsluiting.
11. Prachtige voorbeelden van de verschuiving in de richting van een

goede verbale communicatie in de relatie zijn te vinden in de Ad-
viesrubriek    van het damesblad Margriet, "Margriet    weet    raad".
Brinkgreve en Korzec hebben deze adviezen geanalyseerd over een
periode van 40 jaar, van 1938 tot 1978. Andere bronnen: Brinkgreve,

1980; O'Neill & O'Neill, 1972; Weeda, 1982; maar ook vele anderen.
12. Zie paragraaf 5.5. sub C.
13. Uiteraard kan het hier uitsluitend om een hypothetische extrapola-

tie gaan.
14. Geelen (1985) noemt dit de romantische visie: zie aldaar, 18-19.

Zie onder meer: Weeda, 1982; O'Neill & O'Neill, 1972; Yankelovich,
1981; Van den Akker, 1982; Skolnick & Skolnick, 1974; Van Ussel,
1968;  Kapteyn,  1980;  Vuysje,  1978;  Douma,  1975;  Beuckens-Vries,

1980; Brinkgreve & Korzec, 1978; Young & Willmott, 1973.
15. Hofstee, 1980:6 en elders.
16. Hofstee, 1980:14.
17. Zijderveld, 1979:193.

18. Lasch, 1978. Zie ook Lasch, 1977 en Sennett, 1977.
19. Brinkgreve e.a., 1980: 18-19 en 21.
20. Buunk, 1984. Zie ook CBS, 1983 (Van de Giessen) en 1984; Latten,

1983 en 1984(1); Kooy e.a., 1983 e.a.
21. Frenken, 1976; Frenken en Kwant, 1981.
22.   In dit verband   is   ook  het door Buunk  ( 1984) gememoreerde "Middle-

town" onderzoek van belang, uitgevoerd door het echtpaar Lynd in
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een stadje in de USA en door Caplow, Bahr en Chadwick na 50 jaarherhaald. De Lynds vonden dat de echtparen in dit "mainstream Ame-rica" stadje feitelijk weinig samen deden, nauwelijks gemeenschap-
pelijke interessen hadden, vaak niet eerlijk tegenover elkaar waren
en geen open communicatie hadden. Wanneer de andere drie onderzoe-
kers vijftig jaar later terugkeren blijkt met name op het gebied
van  communicatie  en kameraadschappelijkheid erg veel veranderd:
veel openheid, veel meer zaken zijn bespreekbaar en men brengt veel
meer de vrije tijd samen door.

23. Komter, 1985 en 1986.
24. Komter, 1985 en 1986. Het begrip 'harmonieuze ongelijkheid' is af-

komstig van Van Stolk en Wouters (1983:h.5). Opvallend is overigens
hoe weinig uitgewerkt hun opvatting is dat dit complex, dat zij als
een figuratie-ideaal aanduiden, gedurende de jaren '60 in discre-
diet is geraakt. Komters analyse toont in feite  aan  dat het expli-
citeringsperspectief (zij noemt dit uiteraard niet zo, maar haar
analyse vertoont veel overeenkomst) bij uitstek geschikt is om meer
inzicht te verkrijgen in de wijze waarop dit afbrokkelingsproces
verloopt.

25. Zie onder meer: Weeda,  1982, 1983(1) en 1984; Buunk, e.a., 1982;
Wiersma, 1983; Langeveld, 1985; Frenken en Kwant, 1981; Van Doorne-
Huiskes, 1981; Frenken, 1976; Komter, 1985.

26. De Swaan, 1983(1):105.
27. De Swaan, 1983(1):99. Hij beschouwt dit als de kern van de overgang

van een bevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouding. De
term 'bevelshuishouding'  komt ons echter te expliciet voor: de
machtsstructuur waar De Swaan op doelt, zou eerder omschreven kun-
nen worden als 'vanzelfsprekende aanvaarding'. Zie ook bijlage 1.28. Buunk, 1984:39;    zie   voor de betekenis   van de intimiteitsmoraal
vooral Frenken en Kwant, 1981. Overigens kunnen deze drie verwach-
tingen of idealen in verschillende bewoordingen bij een groot aan-
tal gezinssociologen worden aangetroffen. Soms worden ook concreti-
seringen geformuleerd: 'psychologisering' bijvoorbeeld (Brinkgreve
& Korzec, 1978) als uitwerking van de intimiteitsmoraal; of de ver-
mijding van agressie, zelfverheffing of dwang (De Swaan, 1983(1))
als voorwaarden voor machtsevenwicht.

29. Langeveld, 1985. Zij betrekt het overigens uitsluitend op de rol-
en taakverdeling. Hier heeft het een veel bredere betekenis; zo
vallen zeker ook diverse aspecten van de omvattendheid van de rela-
tie eronder.

30. Hler is sprake van 'Wahlverwandtschaften': enerzijds tussen de mo-

derne industriale maatschappij en de burgerlijke relatiecultuur;anderzijds tussen de post-moderne informatiemaatschappij en een ge-
expliciteerde relatiecultuur. De nadere uitwerking van dit laatste
zou erg interessant zijn, maar valt toch bulten het bestek van deze
dissertatie (zie noot 3).
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BIJLAGE 1

MODERNISERING EN CIVILISERING, HERKCMST EN CONSTRUCTIE VAN HET BEGRIP
EXPLICITERING

In hoofdstuk 8 is het begrip explicitering gebruikt om de eigenlijke
kern van de ontwikkeling aan te duiden die primaire relaties momenteel

ondergaan. Vanuit de invalshoek van het expliciteringsproces bleek het

mogelijk beter zicht te krijgen op de betekenis van het streven naar

meer vrijheid voor de structuur van intieme relaties. Het werpt een an-

der licht op het vraagstuk van binding of vrijheid in relaties. Rela-

ties worden steeds "gulziger", omdat het vrijheidsstreven een uitdruk-

king is van het explicieter worden van relaties en dit gepaard gaat met

een toename van de eisen die aan mensen in dergelijke verbanden worden

gesteld; m&6r vrijheid werkt vaak niet bevrijdend.

De analyse met behulp van het begrip explicitering heeft voor de inter-

pretatie van de onderzoeksgegevens een heuristische functie gehad. Deze

bijlage is bedoeld om de herkomst van het begrip te verduidelijken,

doordat wordt aangegeven dat het is gegroeid uit een vergelijking van

de moderniseringstheorie en de cilivisatietheorie. Beide theorieen bie-

den een conceptueel schema waarmee processen van sociale verandering

(op macro, meso of microniveau) in een aantal aspecten uiteengelegd be-

schreven kunnen worden. Hun functie is gelegen in de ordening van de

sociale werkelijkheid en de aanduiding van samenhangen tussen de ver-

schijnselen die zich voordoen.  Het zijn geen verklarende, maar be-

schrijvende theoriedn. Hun reikwijdte is algemeen, dat wil zeggen: in

principe kan elk willekeurig maatschappelijk verschijnsel aan de hand

van hun conceptuele schema's geanalyseerd worden. Deze pretentie bezit

derhalve ook het begrip explicitering. De strekking van de ontwikkeling

die erdoor wordt aangeduid is veel breder dan het terrein van de pri-

maire relaties. Maar dat kan in het kader van deze studie niet worden

uitgewerkt.

Er is alle aanleiding de moderniseringstheorie en de civilisatietheorie
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op elkaar te betrekken. Een systematische en gedetailleerde bestudering

van de conceptuele kaders van beide wijst uit dat er veel overeenkom-

sten zijn. In feite worden dezelfde grondprincipes onderscheiden als de

dynamische krachten van sociale verandering. Met verschillende begrip-

pen worden dezelfde processen aangeduid, de veronderstellingen over de

dynamiek erachter stemmen vaak overeen. Natuurlijk is van een perfecte

correspondentie geen sprake. Er worden ook verschillende accenten ge-

legd en soms worden van dezelfde ontwikkelingsgang verschillende aspec-

ten belicht. Maar door een vergaande overeenkomst in uitgangspunten en
conceptuele ultwerking vullen beide theorieiln elkaar eerder aan dan dat
ze elkaar zouden tegenspreken. De conceptuele schema's van beide grij-

pen soepel in elkaar. Hierdoor komen bepaalde gezichtspunten naar voren

die in de afzonderlijke theoriedn onder de oppervlakte blijven. Op deze

wijze komt met name het idee van explicitering bovendrijven. De vrucht-

baarheid van het begrip explicitering in de analyse hangt samen met de

kracht   van   het erin vervatte gezichtspunt.   Dit   is de "meerwaarde"   van

de vergelijking van beide theoriedn en van de samenvoeging van hun con-

ceptuele schema's.

Er wordt als volgt te werk gegaan. Allereerst worden de hoofdcatego-

riein van beide conceptuele schema' s kort uiteengezet.   Ln het tweede

deel van de bijlage volgt de systematische vergelijking van de theo-

rie'an. Eerst wordt nagegaan welke verwantschap er is tussen bepaalde

categorie'6n    van    de ene theorie   met    die    van de andere. Deze verwant-

schappen zullen worden aangeduid met nieuwe overkoepelende categorieon.

Vervolgens  worden de relaties  beschreven binnen het  geconstrueerde

stelsel van concepten. Tenslotte zal in het derde deel worden verduide-

lijkt dat via deze vergelijking het proces van explicitering beaccentu-

eerd wordt. Nog een opmerking vooraf: ongetwijfeld is er over de samen-

voeging van de moderniseringstheorie en de civilisatietheorie meer te

zeggen dan we hier zullen doen. Alleen al om praktische redenen beper-

ken we ons echter ertoe te laten zien hoe via een vergelijking van deze

theorieEn het begrip explicitering opduikt en welke betekenis het

heeft, bezien vanuit de theoriein. Ook deze uiteenzetting zal echter

beknopt zijn, omdat het accent moet liggen op een heuristische legiti-

mering van het begrip explicitering via de analysemogelijkheden die het
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biedt voor het onderwerp van onze studie (zie hoofdstuk 8). Er is dus

geen ruimte voor uitgebreide toelichting of voorbeelden.

DEEL I

De hoofdcategoriem van de moderniseringstheorie en van de
civilisatietheorie

A. Modernisering

De theorie van het moderniseringsproces die hier wordt besproken is

oorspronkelijk geformuleerd door Talcott Parsons, in enkele opeenvol-

gende publikaties over de ontwikkeling van "societies". Wij presenteren
de door Adriaansens gemodificeerde versie. Deze is niet alleen algeme-

ner, maar ook systematischer opgezet. Evenals bij de civilisatietheorie

zullen we min of meer schematisch te werk gaan, zodat de uiteenzetting

beknopt blijft. Modernisering moet worden opgevat als een proces van

maatschappelijke verandering dat bestaat uit onderling samenhangende

bewegingen van structurele differentiatie, generalisering van beteke-

nissen, waarden en normen, individualisering en de-conditionering. Elk
van deze bewegingen belicht het proces vanuit een andere invalshoek. Ze

zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, hoewel tempo en precieze ver-

schijningsvorm op een bepaald moment discrepanties kunnen vertonen. Mo-

dernisering is geen onomkeerbaar proces en evenmin wordt a priori ver-

ondersteld dat de vier dimensies zich altild gelijktijdig in dezelfde

richting bewegen. In het algemeen tenderen ze wel ernaar elkaar te ver-

sterken.

Structurele differentiatie

Deze dimensie van modernisering verwijst naar de splitsing van afzon-

derlijke eenheden of structuren van een sociaal systeem in meerdere

eenheden of structuren, verschillend naar eigenschappen en functionele

betekenis voor het systeem als geheel. Het treedt op waar zich proces-

sen van arbeidsdeling voordoen. De nieuwe eenheden of structuren zijn

telkens meer gespecialiseerd in de vervulling van bepaalde functies en

verhouden zich op een andere manier tot het systeem als geheel.
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Generalisering

Vanuit deze invalshoek verschijnt modernisering als het losraken van

gescheiden stelsels van betekenissen, waarden, normen en motieven van

hun vaste fundament in maatschappelijke groepen, en de anderlinge ver-

menging van dergelijke stelsels. Zij raken steeds meer verwijderd van

particularistische situaties, hun zeggingskracht de-intensiveert.    Ze

zetten zich steeds minder vast in het bewustzijn van mensen. Gegenera-
liseerde culturele stelsels bezitten een grotere overkoepelende kracht,

dat wil zeggen: zij kunnen legitimiteit verlenen aan meer verschillende

handelingen en vormen zo de basis voor een toenemende pluriformiteit.

De grotere reikwijdte gaat ten koste van hun directheid en doorzichtig-

heid. Generaliseringsprocessen treden onvermijdelijk op,  zodra maat-

schappelijke groepen met elkaar in aanraking komen. Hun afzonderlijke

culturele stelsels vervagen door de onderlinge confrontatie, er treedt

een assimilatieproces op.

Individualisering

Dit is de toename van de betekenis van het individu door het losraken
van individu en collectiviteit. Wanneer mensen te maken krijgen met

steeds meer collectiviteiten worden zij onafhankelijker ten opzichte

van elke daarvan apart. Ieders loyaliteit wordt gespreid over deze col-

lectiviteiten, die ieder slechts een deel van zijn persoonlijkheid be-

heersen. De voortgaande splitsing van rol en collectiviteit laat het

individu steeds duidelijker op de voorgrond treden.  Zijn identiteit

wordt gevormd door de specifieke verdeling van zijn loyaliteit over de

collectiviteiten waarin hij betrokken is. De ontwikkeling van het indi-

vidu en het individuele bewustzijn is de sociaal-psychologische pendant

van structurele differentiatie en generalisering. Individualisering is

de subjectivering van loyaliteit en van zingeving; het is de toename
van de organisationele en van de institutionele handelingsruimte van
het individu.

De-conditionering (ook: ontworteling of vervreemding)

Deze vierde dimensie van modernisering heeft betrekking op de ontkoppe-

ling van het menselijk handelen van zijn fysieke en biologische sub-

straat. De menselijke constitutie en het natuurlijke milieu worden dan
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steeds minder bepalend voor het handelen. Ze zijn steeds minder van be-

lang voor de aard en de vormgeving van menselijke interacties. Mense-
lijke strevingen verkrijgen dan een steeds groter berelk, doordat de

beperkingen die oorspronkelijk gegeven zijn door de natuurlijke geogra-

fische omgeving of de fysieke structuur van de mens steeds meer verval-

len. De-conditionering is modernisering vanuit sociaal-antropologisch

gezichtspunt en wijst op de voortdurende bezigheid van de mens om zijn

beperkte natuurlijke capaciteiten te overstijgen. Tegelijkertijd wordt

de afstand tussen het menselijke handelen en het fysisch-biologische
potentieel van de mens door dit streven steeds groter.

B. Civilisering

Het eerste ontwerp van de civilisatietheorie is afkomstig van Norbert

Elias, maar vooral door de Amsterdamse figuratiesociologen is de theo-

rie verder ontwikkeld en zijn sommige aspecten verder uitgewerkt. Om de

centrale categorieUn van de theorie te onderscheiden is zoveel mogelijk

aangesloten  bij  de begripsvorming van Elias;  daarnaast  zijn echter

enkele begrippen opgenomen die door De Swaan worden gehanteerd. Voor de

beschrijving van de betekenis van de hoofdcategoriebn is ook gebruik

gemaakt van publikaties van Wouters en de dissertatie van Kapteyn. Het

proces van civilisering geeft een antwoord op de vraag hoe veranderin-

gen in de wijzen waarop mensen met elkaar te leven hebben ook hun ge-

drag, hun bewustzijn en hun drifthuishouding verandert. Civilisering

bestaat uit een aantal deels gelijktijdige, deels opeenvolgende pro-

cessen waardoor de zelfcontrole-apparatuur van steeds grotere groepen

mensen specifieke uitbreidingen ondergaat. Centraal staat de ontvouwing

van   afhankelijkheidsrelaties,   die in samenhang met machtsverschuivin-

gen, afnemende groepscontrasten en ruimere omgangsvormen de zelfcon-

trole-apparatuur van de mens in de richting van een grotere reikwijdte,

een grotere gelijkmatigheid, stabiliteit en souplesse dwingt. Civili-

sering leidt tot het ontstaan van een onderhandelingshuishouding, waar-

in de relaties tussen mensen afhankelijk zijn van een strikte en bij-

zonder sterk ontwikkelde zelfcontrole.
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Ontvouwing van afhankelijkheidsrelaties

Dit betreft een antwikkeling waarbij de netwerken die mensen met elkaar

vormen,  steeds omvangrijker,  enkelvoudiger (gespecialiseerder), meer

open en meer vertakt (of gelaagd) worden. De wijzen waarop mensen met

elkaar vervlochten zijn wordt dan ingewikkelder en meer gedifferen-

tieerd. Over een steeds groter gebied worden steeds meer mensen op

steeds meer verschillende manieren aaneengeschakeld in afhankelijk-

heidsketens. Dit is de generaliserende verafhankelijking. Het ontvou-

wingsproces treedt op wanneer maatschappelijke functies zich onder in-

vloed van economische en politieke concurrentie specialiseren, in aan-

tal toenemen en steeds verder verdeeld raken. De generaliserende veraf-

hankelijking betekent voor de mens niet alleen zijn ontbinding in orga-

nisationele factoren,   maar   ook een wijziging   in zijn afhankelijkheden:
hij wordt van steeds meer mensen telkens minder afhankelijk. Dit is de

motor achter verschuivingen in de machtsverhoudingen; wijzigingen in de

afhankelijkheidsrelaties verminderen de macht van sommige maatschappe-

lijke groepen en bieden stijgingskansen voor andere.

Afname van de dwang van anderen, toename van de zelfdwang

De verschuiving van "Fremdzwang" naar "Selbstzwang" is de kern van het

civilisatieproces. Naarmate de afhankelijkheidsrelaties tussen mensen

steeds verder ontvouwd raken, moeten afzonderlijke menselijke handelin-

gen en strevingen steeds preciezer en strikter op elkaar worden afge-

stemd en wordt de enkeling gedwongen zijn gedrag steeds gedifferen-

tieerder, gelijkmatiger en stabieler te reguleren. Er is dan steeds

minder ruimte voor een rechtstreekse dwang-uitoefening van mensen op

elkaar, omdat deze externe dwang steeds minder toereikend en door

verschuivingen  in  de machtsverhoudingen ook minder mogelijk wordt.

"Fremdzwang" wordt geInternaliseerd tot "Selbstzwang". De toename  van

de zelfcontrole betekent een hoger beheersingsniveau bij het uiten van

lusten en onlusten, demping van spontane opwellingen en driften, de

uitbreiding van de dwang tot vooruitzien en planning, verhoging van de

schaamte- en pijnlijkheidsdrempels en sublimering van drift- en affect-

uitingen. Een zeer hoog niveau van zelfcontrole houdt niet zozeer be-

heersing in de zin van onderdrukking in, maar in de zin van meester-

zijn, zelfsturing. De ontwikkeling van "Selbstzwang" wordt gestimuleerd
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onder condities van een relatief hoge welvaart en fysieke veiligheid in

het dagelijkse leven.

Afname van de contrasten in gedrag tussen sociale lagen

Dit verwijst naar de assimilatie van gedragscodes van verschillende so-

ciale lagen, die optreedt naarmate zij meer en meer aaneengeschakeld en

van elkaar afhankelijk worden. Maatschappelijke groepen komen dan met

elkaar in aanraking en befnvloeden elkaar in hun gedragscodes en regu-

leringsmechanismen.  Deze  vermenging  doet  zich  vooral  voor als  de

machtsverschillen tussen sociale lagen kleiner worden. Dan neemt de

noodzaak toe om met elkaar rekening te houden en onderhoudt men contact

met elkaar, waardoor conventies en omgangsvormen die dienden ter onder-

scheiding, gaan vervagen.

Vergroting van de gedragsvariaties

Tegelijkertijd met de afname van contrasten tussen de sociale lagen

worden  hun  afzonderlijke  gedragscodes gerelativeerd. Traditionele

scheidslijnen vervagen, het continuUm dat wordt gevormd door gedrag,

gevoel en moraal wordt kleiner, maar de variaties of nuances van het

geciviliseerde gedrag worden juist groter. Het gevoelsleven van mensen

wordt meer geschakeerd, ze worden gevoeliger voor kleine verschillen in

hun gemoedsaandoeningen. Ook het beeld dat zij van elkaar hebben wordt

geschakeerder, minder vervormd door de emoties van het moment. Het

wordt "psychologischer". De regels voor gedrag zijn minder strikt ge-

steld, er wordt minder ge- en veroordeeld, er wordt meer begrip getoond

en er is meer ruimte voor het uiten van gevoelens en emoties. De afname

van de contrasten    en de vergrot ing   van de gedragsvariaties te zamen

vormen het proces van informalisering. Een versterkte zelfcontrole in

geInformaliseerde verhoudingen duidt het verloop van civilisering aan.

Dit wijst op de ontwikkeling van een specifieke zelfsturing, namelijk
een "controlled decontrolling of emotional controls".

Sterkere binding van de bovenlaag, sterkere druk van onderaf

Naarmate de verwevenheid van elkeen, hoger of lager geplaatst in de

maatschappelijke hi@rarchie, met  ieder ander toeneemt, raakt elkeen

tevens van ieder ander meer afhankelijk en is de uitoefening van een-
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zijdige dwang steeds minder mogelijk. De generaliserende verafhanke-

lijking noopt maatschappelijke bovenlagen tot een verdere uitbreiding

van hun zelfcontrole-apparatuur, eerst vanwege het behoud van het on-

derscheid met opkomende groepen, een prestigestrijd dus, maar bij een

toenemende vervlechting vervolgens ook ter regulering van de onvermij-

delijke omgang met lagere groepen. Hoger geplaatsten zijn dan gedwongen

zich tegenover lagere groepen meer in te tomen, meer rekening met hen

te houden en meer terughoudend te zijn, terwijl de hinderkracht van de
laatsten is toegenomen. Voor hen betekent voortgaande ontvouwing tege-

lijkertijd nieuwe stijgingskansen, maar deze kunnen slechts benut wor-

den, indien ook zij hun hartstochten beter bedwingen en gericht gaan

plannen, dat wil zeggen: indien ook zij hun zelfcontrole versterken.

Verschuiving van een bevels- naar een onderhandelingshuishouding

Wanneer menselijke betrekkingen steeds verder met elkaar vervlochten

raken, de machtsverschillen tussen  hen zijn afgenomen  en de machtsba-
lans tussen maatschappelijke groepen meer wisselend is geworden; wan-

neer bovendien hun onderlinge contrasten zijn afgenomen, de gedrags-

variaties zijn vergroot en de omgangsvormen verruimd, terwijl tegelij-

kertijd de zelfcontrole versterkt is ter regulering van gedrag in ge-

Informaliseerde verhoudingen, dan heeft zich een belangrijke verande-

ring voorgedaan in de gevoelshuishouding binnen mensen en de omgangs-
huishouding tussen mensen. Mensen kunnen zich meer laten gaan, maar ze

doen dat op een beheerste manier, ze beheersen hun ontspanning. In veel

levenssferen is een bredere variatie van gedrag en gevoel mogelijk,

maar steeds onder de voorwaarden van wederzijds overleg en wederzijdse

toestemming. De verhoudingen worden verscheidener en minder voorspel-

baar, minder onderworpen aan regels die het resultaat voorschrijven,

maar juist strikter is het proces geregeld waarin mensen hun verhoudin-

gen vorm geven: in onderhandeling    tus sen de naast betrokkenen.    Dit

stelt hoge eisen aan de zelfcontrole en het is door de afwezigheid van

maatschappelijke geboden vaak een moeizaam proces, dat nieuwe angsten

oproept en aanleiding geeft tot psychische problemen.
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DEEL II

Vergelijking van de theoriean en maximale samenvoeging

De vergelijking van de moderniseringstheorie en de civilisatietheorie

verloopt  in twee stappen. Ten eerste wordt nagegaan of bepaalde begrip-

pen van de ene theorie hetzelfde object beschrijven als bepaalde be-

grippen van de andere: het opsporen van verwantschappen tussen de cate-

gorieUn van elk van beide theorie8n. Pas daarna kan worden beoordeeld

welke relaties bestaan tussen de begrippen, dat wil zeggen: hoe de

hierin aangeduide verschijnselen met elkaar samenhangen. Verwantschap-

pen moeten eerst worden opgespoord om een overzichtelijk beeld te kun-

nen vormen van de samenhangen tussen begrippen. Als begrip A uit de mo-

derniseringstheorie in wezen hetzelfde beschrijft als begrip A' uit de

civilisatietheorie, dan is het overbodig de relaties van A en A' met de

andere begrippen apart te beschrijven, maar kunnen A en A' tot 66n ca-

tegorie worden samengevoegd. Hoewel zal blijken dat feitelijk geen per-

fecte overeenstemming tussen begrippen uit elk van beide theoriean be-
staat - dat is de reden dat we liever over verwantschap spreken - is

dit toch de meest zinnige werkwijze.

A. Verwantschappen tussen categoriedi

Structurele differentiatie en antvouwing van afhankelijkheidsrelaties

Deze    verwantschap is groot. Beide hebben betrekking   op het zelfde   ob-

ject: de ontwikkeling van interactievormen waarbinnen mensen met elkaar

verbonden zijn. Bovendien is de aard van de veronderstelde ontwikkeling

min of meer gelijk. Wel zijn de invalshoeken van waaruit deze bestu-

deerd wordt verschillend. Structurele differentiatie verwijst naar de

opdeling van maatschappelijke structuren door arbeidsdeling en specia-

lisering. Er is sprake van een steeds verdergaande vertakking van de

sociale verbanden die mensen met elkaar vormen. Elk nieuw verband ver-

houdt zich meer gespecialiseerd tot andere en bezit een meer specifieke

functie. Naarmate het differentiatieproces voortgaat groeit het aantal

verbanden, het aantal functionele relaties ertussen en worden de be-

trekkingen tussen de verbanden ook steeds verfijnder. Tegelijkertijd

betekent het differentiatieproces dat elk individu te maken krijgt met
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een steeds groter aantal verbanden. Hij onderhoudt steeds meer en

steeds specifiekere relaties met steeds meer anderen. Dit is de ont-

vouwing van  zijn afhankelijkheidsrelaties,  de voortschrijdende ver-

vlechting van menselijke handelingen en strevingen, waardoor eenieder

voor elk stel bezigheden te maken krijgt met een toenemend aantal ande-

ren. Zo wordt hij van steeds meer mensen afhankelijk, maar telkens voor

een beperkter aantal strevingen. Structurele differentiatie en ontvou-

wing van afhankelijkheidsrelaties beschrijven beide de expansie van de

interactievormen waarin mensen handelen en hun strevingen proberen te

verwezenlijken, en van de interactieschakels waardoor mensen met elkaar

verbonden zijn.

Generalisering en informalisering (verkleining van de contrasten, ver-

groting van de gedragsvariaties)

Het object van deze verwantschap is de gedragsregulering. Beide catego-

rieen refereren hieraan, maar generalisering bevat een element   dat   in

het begrip informalisering niet wordt aangetroffen. Generalisering ver-

wijst naar het losraken van culturele stelsels van hun fundament in be-

paalde groepen en naar de vermenging ervan, waardoor hun zeggingskracht

de-intensiveert en hun algemeenheid toeneemt. Hierdoor wordt aan een

steeds groter spectrum van handelingen legitimiteit verleend, zij het

minder intensief en direct. Generaliseringsprocessen verlopen in twee

fasen: vermenging van voorheen gescheiden stelsels van betekenissen,

waarden, normen en motieven, die als gevolg hiervan steeds minder de

onderscheidende kenmerken van bepaalde groepen vormen; en gelijktildig

of direct erop volgend relativering van hun betekenis voor de regule-

ring van gedrag. Dit correspondeert precies met de twee elementen van

informalisering; verkleining van de contrasten en vergroting van de

gedragsvariaties. Generalisering en informalisering hebben beide be-

trekking op dezelfde beweging: de onderlinge confrontatie van maat-

schappelijke groepen leidt tot assimilatie en aldus tot relativering

van voorheen gescheiden, groepsspecifieke gedragscodes. Ook de veron-

derstelde dynamiek achter de beweging is gelijk: de toenemende ver-

vlechting van menselijke strevingen en interacties. Maar generalisering

drukt zoals gezegd nog iets meer uit. De ontwikkeling die erdoor wordt

beschreven is niet zozeer de ontmanteling van traditionele betekenis-
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sen, waarden, normen en motieven (dat wil zeggen: erosie van culturele

stelsels), waardoor op den duur elke maatschappelijke binding van ge-

drag zou verdwijnen. Het gaat veeleer om een verbreding van de grenzen

van toelaatbaar gedrag, hetgeen een verschuiving betekent van zeer spe-

cifieke, nauwomschreven gedragscodes naar algemene,  het gedrag meer

ruimte latende normeringen. De zeggingskracht van gedragsregels wordt

wel kleiner, maar er blijven bepaalde kaders aanwezig waarbinnen het

gedrag zich dient te bewegen. De afkeuring die volgt op overschrijding
van de ruimere grenzen hoeft niet minder fel te zijn. Maar de kans op

overschrijding is minder groot, de interpretatie van gedrag als grens-

overschrijdend is ingewikkelder en de gevoeligheid voor "verzachtende"

omstandigheden is groter. Rekening houdend met deze betekenis (die in

het  begrip informalisering niet wordt uitgedrukt, maar er ook niet

strijdig mee is; integendeel, het ligt direct in het verlengde ervan)

zouden generalisering en informalisering bijeengenomen kunnen worden

onder de noemer: verruiming van de kaders voor gedragsregulering.

Individualisering, sterkere binding van de bovealaag/sterkere druk van

onderaf, afname van externe dwang/toename van de zelfdwang

Dit betreft een tamelijk ingewikkelde verwantschap. Uitgangspunt is ook

nu het gemeenschappelijke object waaraan in elk van deze drie processen

wordt gerefereerd, namelijk veranderingen in de positie van het indi-

vidu en in de verhouding individu-collectiviteit. Alle drie duiden ze
op structurele ontwikkelingen waardoor het individu wordt losgemaakt

uit vanzelfsprekende banden en een meer onafhankelijke rol gaat spelen.

Elk proces verwijst echter op een ander aspect van deze ontwikkeling.

Centraal staat structurele differentiatie ofwel ontvouwing, waardoor de

gebondenheid van het individu aan elke collectiviteit waarin hij func-
tioneert afneemt en zijn onafhankelijkheid groter wordt. Dit is indivi-

dualisering. Het kan ook anders worden uitgedrukt: deze splitsing van

individuele rol en collectiviteit duidt op een spreiding van afhanke-

lijkheidsrelaties. De afhankelijkheidsketens waardoor mensen aaneen-

geschakeld zijn, worden langer, ingewikkelder en gespecialiseerder. Dit

heeft een erosie van de maatschappelijke stratificatie tot gevolg, een

afname van voorgegeven machtsverschillen. Dat betekent weer een sterke-

re binding van de maatschappelijke bovenlaag en een sterkere druk van
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onderaf. Juist in de onderlagen van de samenleving treedt de toename

van individuele onafhankelijkheid en de afname van eenzijdige dwang het

duidelijkst aan het licht. Maar een grotere onafhankelijkheid leidt

niet tot totale ongebondenheid van het individu. De spreiding van af-

hankelijkheidsrelaties  betekent  afname  van eenzijdige machtsuitoefe-

ning, maar tegelijkertijd houdt het in dat mensen op steeds meer manie-

ren over steeds grotere gebieden aangewezen raken op steeds meer andere

mensen. Dit maakt een verfijnde afstemming van gedrag noodzakelijk, die

zich vanwege de gelijktijdige afname van voorgegeven machtsverschillen

zal openbaren als een versterking van de zelfcontrole. Dit is de maat-

schappelijke dwang tot zelfdwang. Samengevat zijn individualisering
(een moderniseringscategorie) enerzijds en de afname van voorgegeven

machtsverschillen en de verschuiving van externe dwang naar zelfdwang

(beide civiliseringscategoriean) onder te brengen onder de noemer: ver-

sterking van het individuele zelfbestuur.

B. Relaties tussen begrippen, samenhangen tussen processen

Na de vaststelling van verwantschappen tussen bepaalde categorie'dn van

de moderniseringstheorie en van de civilisatietheorie kunnen de rela-

ties tussen de nu onderscheiden begrippen worden besproken. In feite

gaat het om de samenhang tussen processen die in de volgende vijf cate-

gorietin worden aangeduid: expansie van interactievormen en -schakels

(structurele differentiatie en ontvouwing); verruiming van de kaders

voor gedragsregulering (generalisering en informalisering); versterking

van het individuele zelfbestuur ( individualisering, machtsverkleining
en zelfcontrole); de-conditionering; en tenslotte de overgang naar een

onderhandelingshuishouding. De samenhang    tus sen de verechillende    pro-

cessen biedt een aantal specificaties van elk: telkens luidt de vraag

hoe een bepaald proces verloopt, bezien vanuit de invalshoek van elk

van de anderen. Dit verduidelijkt de dimensies die aan elk onderschei-

den kunnen worden. EEn uitzondering zal worden gemaakt: de relatie  tus-

sen de categorie "overgang naar een onderhandelingshuishouding" en de

anderen zal nog niet worden besproken, omdat hierin de schakel ligt met

het begrip explicitering.   Dat   komt   in het derde   deel   aan   bod.
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In de eerste plaats wordt ingegaan op de relatie tussen de expansie van

interactievormen en interactieschakels en de overige categorie&n. Van-

uit de invalshoek van de verruiming van reguleringskaders gaat het om

een integratieproces. Sterk gedifferentieerde maatschappelijke eenheden

kunneit slechts op elkaar worden betrokken, indien zij worden overkoe-

peld door brede kaders van zingeving. Concrete, gedetailleerde gedrags-

codes zijn hiertoe niet in staat; in een expansieproces neemt het aan-

tal interacties snel toe en veranderen structuren en hun verbanden

voortdurend van karakter. Naarmate culturele stelsels algemener worden

en dus minder toegespitst raken op bijzondere situaties, neemt het

spectrum van handelingen dat erdoor is toegestaan toe en kunnen uit-

dijende organisationele eenheden bijeengehouden worden. Vanuit de ver-

sterking van het individuele zelfbestuur verschijnt het expansieproces

als verpersoonlijking van solidariteit. Bij het aangaan en de vormge-

ving van maatschappelijke bindingen verschuift het referentiepunt in de

richting van het individu. Ook al is eenieder gedwongen om in steeds

meer sociale betrekkingen te functioneren, de individuele zeggenschap
over de aard van de vervlechtingen met anderen neemt dan toe. De in-

vloed van het individu op de sociale verbanden waarvan hij deel uit

maakt wordt groter. Vanuit de de-conditionering bezien gaat het expan-

sieproces gepaard met vervreemding van de natuurlijke omgeving. Wanneer

sociale verbanden steeds ingewikkelder, omvangrijker en gespecialiseer-
der worden, wordt de afstand tot natuurlijke factoren en gegevenheden

steeds groter. De aard van sociale betrekkingen staat dan steeds minder

in verband met de mogelijkheden en beperkingen die de natuurlijke omge-

ving biedt.

Ten tweede worden de relaties van de verruiming van de kaders voor ge-
dragsregulering besproken. Met het oog op de expansie van interactie-

vormen en -schakels gaat het dan om een assimilatieproces. Een toene-

mende vervlechting van menselijke handelingen en strevingen gaat ge-

paard met het vervagen van traditionele scheidslijnen tussen groepen en

met de onderlinge confrontatie van hun afzonderlijke groepscodes. Deze

raken met elkaar vermengd en worden gerelativeerd; bepaalde gedragsver-

schillen verdwijnen en de extremen in de gedragsregulering komen dich-

ter bij elkaar te liggen. Vanuit de invalshoek van de versterking van
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het individuele zelfbestuur is sprake van verpersoonlijking van de ge-

dragsregulering. Binnen ruimere kaders wordt de gedragsregulering

steeds meer beInvloed door het individuele zelfbestuur. Elementen uit

de persoonlijkheidsstructuur gaan een grotere rol spelen bij de formu-

lering van codes die sociale betrekkingen beheersen. Individuele be-

hoeften, motieven, eigenschappen en vaardigheden klinken duidelijker

door in de gedragsregulering en de onderlinge afstemming. Collectieve

voorstellingen worden vermengd met dergelijke persoonsgebonden facto-

ren. Zelfcontrole wordt steeds belangrijker voor de gedragsafstemming

in sociale verbanden. Wordt de-conditionering betrokken op de verrui-

ming van de kaders voor gedragsregulering, dan komt het naar voren als

het kunstmatiger worden van de gedragsregulering. Dit betekent dat fy-

sieke en natuurlijke gegevenheden steeds minder invloed hebben op de

regels en voorschriften die het maatschappelijke gedrag beheersen. De

gedragsregulering komt steeds verder af te staan van de natuur.

Ten derde komen de relaties tussen de versterking van het individuele

zelfbestuur en de overige categoriein aan bod. Vanuit het gezichtspunt

van de expansie van interactievormen en interactieschakels verschijnt

dit  als een proces van spreiding van afhankelijkheidsrelaties. Het

spreidingsproces duidt aan op welke wilze de emancipatie van het indi-
vidu plaatsheeft: een toenemende onafhankelijkheid die echter begrensd

wordt door het feit dat elk individu door een exponentiale vervlechting

van handelingen en strevingen op veel meer anderen aangewezen raakt.
Vanuit de verruiming van de kaders voor gedragsregulering gaat het om

een abstraheringsproces. Naarmate de gedragsregulering zich binnen rui-

mere kaders gaat afspelen, zal de zelfsturing abstracter worden. Indi-

viduele reguleringsmechanismen zijn dan algemeen van aard, niet toege-

spitst op bijzondere situaties. De afstand tussen deze mechanismen en

het gedrag neemt tijdens een abstraheringsproces toe. Het verhoogt de

reikwijdte en soepelheid van het zelfsturend vermogen, maar anderzijds

vergt het meer inspanning om deze abstracte zelfsturing in concrete

situaties te hanteren. Vanuit de invalshoek van de-conditionering kan

worden gesproken van vervreemding van de biologische constitutie, die

enerzijds  verwijst  naar  een  vergroting  van  het  individuele  han-

delingsbereik door de afname van fysieke en biologische beperkingen,
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anderzijds echter ook inhoudt dat de mens van zijn natuurlijke geaard-

heid weggroeit en de betekenis van zijn lichamelijkheid uit het oog
verliest.

Tenslotte gaan we in op de relaties van de-conditionering met de andere

categorieUn. Op drie verschillende manieren betreft het een proces van

beheersing, in de zin van meester-zijn. Bezien vanuit het expansiepro-

ces verschijnt het als beheersing van natuurprocessen, hetgeen verwijst

naar de ontwikkeling van produktiemiddelen en van de techniek. De in-

valshoek van de verruiming van de kaders voor gedragsregulering toont

de-conditionering  als de beheersing van fysieke dreigingen, ofwel  de

intoming van geweld als reguleringsmechanisme. Dit heeft betrekking op
de grote reikwijdte en universaliteit van brede kaders voor gedragsre-

gulering.  Vanuit  de versterking van het  individuele zelfbestuur is

sprake van een beheersing van natuurlijke driften en affecten. De toe-

name van de zelfcontrole gaat vergezeld van een grotere beheersing van

lusten en de ontwikkeling van aanvaardbare uitingen voor gemoedsaandoe-

ningen. Het individu wordt   er dan steeds minder door beheerst,   maar  ze
staan ten dienste van hem.

DEEL III

Explicitering als de rode draad

In deel II van deze bijlage hebben we laten zien dat de moderniserings-

theorie en de civilisatietheorie soepel in elkaar grijpen. Ze blijken

op veel punten te verwijzen naar dezelfde processen en achterliggende

principes, ook al worden er soms verschillende accenten gelegd. Een

aantal categorie'6n van beide kunnen worden samengevoegd in overkoepe-

lende begrippen. De relaties tussen het geconstrueerde categorieinstel-

sel kunnen worden geformuleerd met behulp van inzichten uit beide
theorieUn. Door de wijze waarop ze in elkaars verlengde gelegd zijn

komt 66n gezichtspunt ongemerkt bovendrijven: dit is explicitering. Om

te verduidelijken wat hieronder verstaan moet worden en waarom het be-

schouwd moet worden als een draaipunt van de processen van sociale ver-

andering die in beide theoriean geconceptualiseerd worden, zullen we



346

een aantal voorbeelden geven van de manifestaties ervan in de verschil-

lende categorieJn.

* Door de expansie van interactievormen en -schakels (differentiatie en

ontvouwing) is het steeds minder vaststaand welke sociale betrekkin-

gen op een bepaald moment onderhouden zullen worden. De aard en om-

vang van relatienetwerken is steeds minder voorgegeven. Het integra-

tieproces, waardoor op een legitieme basis een groter scala sociale

betrekkingen kan worden aangegaan en mogelijkheden tot wisseling toe-

nemen, versterkt dit. Bovendien impliceert de verpersoonlijking van

solidariteit dat de positionele gebondenheid van sociale betrekkingen

vermindert ten gunste van het belang van persoonsgebonden referen-

ties.  Aangaan,  vormgeving en eventueel verbreken van betrekkingen

worden dan meer en meer bepaald door persoonlijke bevrediging.

* Door het ontstaan van algemene reguleringsmechanismen neemt de een-

vormigheid van gedrag en interacties af. De regulering is minder van-

zelfsprekend, meer genuanceerd, geschakeerd en gevarieerd.  Sociale

betrekkingen worden  pluriform,  soortgelijke verbanden kunnen heel

verschillende gestalten aannemen. Dat volgt ook uit het assimilatie-

proces,  dat de ontkoppeling inhoudt van groepsvorming en gedragsco-
des. Het staat dan steeds minder vast welke standaarden voor bepaalde

groepen gelden. Ze worden ook minder duidelijk en zijn sneller aan

verandering onderhevig. Daarnaast wijst de verpersoonlijking van de

gedragsregulering op een vermenging van gedragscodes met persoonsge-

bonden referenties. Hierdoor wordt de afname van de voorgegevenheid

en vormvastheid van sociale betrekkingen versterkt. Algemene gedrags-

codes worden in elke concrete betrekking gemodelleerd via de wensen

en behoeften van degenen die erin verbonden zijn.

* De versterking van het individuele zelfbestuur betekent een toename

van het aantal opties dat elk individu bezit.  Zijn gedrag wordt

steeds minder gevormd door externe dwang of door vastomlijnde regels.

Zijn vermogens om zichzelf meester te zijn nemen toe en daarmee ook

zijn invloed op de betrekkingen die hij aangaat en de inrichting
daarvan. Vanzelfsprekende leidraden, onbetwijfelde vormen, automati-

sche koppelingen of voorgegeven patronen maken minder kans en worden

minder geaccepteerd. De intensiteit van zijn betrokkenheid tot socia-

le verbanden is wisselend, in de tijd en naar soort. Machtsverhoudin-



347

gen vloeien door de spreiding van afhankelijkheidsrelaties steeds

minder voort uit de positie van de betrokkenen, maar worden meer af-

hankelijk van de expansie van het netwerk van relaties van eenieder,
van  persoonlijke  karaktereigenschappen,  van  de middelen  waarover

iemand op een bepaald moment kan beschikken en van de ontwikkeling

van afhankelijkheden in de wisselende interacties. Door het abstrahe-

ringsproces vertoont de wijze waarop elk individu zijn gedrag stuurt

en toegestane opties realiseert meer fluctuaties en verloopt minder

volgens vaste patronen. De identiteit van het individu wordt plura-
listischer.

* Het de-conditioneringsproces houdt een toename in van de variatie in

gedr.laspatronen eli Hociale betrekkingen, doordat hun vorm en billoud

steeds minder ingeperkt worden door het natuurlijke milieu of de bio-

logische aanleg  van  de mens (onder  meer de verschillen in fysieke
kracht).

Welke invalshoek ook wordt gekozen, elk proces wijst in dezelfde rich-

ting: Sls het optreedt verdwijnen bepaalde vanzelfsprekendheden, neemt

de eenvormigheid en voorgegevenheid van bepaalde patronen en betrekkin-

gen af,  worden automatische koppelingen verbroken en zekerheden en

voorheen onbetwijfelde "waarheden" losgelaten. Tijdelijkheid en fluc-
tuatie nemen toe. Hierin komt tot uitdrukking wat onder explicitering

meet worden verstaan. Het betekent letterlijk: meer uitdrukkelijk wor-

den, het staat tegenover stilzwijgend. Het verwijst naar een toename

van de bewustwording van structuren, betekenissen en motieven, en van

de reflectie hierover. Explicitering is de wezenlijke verandering die

telkens op een andere wijze besloten ligt in processen van structurele

differentiatie, ontvouwing van afhankelijkheden, generalisering, infor-

malisering, individualisering, toename van de zelfcontrole, de-condi-

tionering. Het is een centrale achterliggende beweging in de ontwikke-

ling die met modernisering of civilisering wordt aangeduid. Het bete-

kent dat kennis van een of enkele schakels in de totale evolutie van

bepaalde verschijnselen steeds minder volstaat om het hele proces te

kennen. Met elke schakel neemt het aantal variaties toe. Explicitering

brengt met zich mee dat de gevoelshuishouding, de omgangshuishouding en

sociale netwerken steeds nadrukkelijker en bewuster gereguleerd moeten
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worden, omdat er steeds minder impliciet is gestandaardiseerd. De vaste

fundering van gevoel, gedrag en betrekkingen brokkelt af; een min of

meer automatisch goed verloop is niet meer gegaranderd. Er zijn steeds

meer bewuste stappen nodig. Uitdrukkelijker en bewuster moeten mensen

met zichzelf en met elkaar in de slag om hun gedrag af te stemmen, hun
onderlinge verhoudingen te regelen en hun posities af te bakenen. De

resultaten van deze inspanningen kunnen op elk moment opnieuw onderwerp

van reflectie worden; in ge'Uxpliciteerde verhoudingen staat niets voor

lange tijd vast.

Wanneer een expliciteringsproces optreedt kunnen mensen zich in de om-
gang met zichzelf en met elkaar steeds minder beroepen op stellige en

directe richtlijnen. Bovendien zijn ze door de afbrokkeling van een-

Zijdige machtsuitoefening onafhankelijker geworden en  laten ze zich

minder vertellen hoe ze zich te gedragen hebben of hoe ze hun betrek-

kingen moeten regelen. De betekenis van elk verband afzonderlijk voor

de betrokken actoren wordt minder dominant en minder exclusief. Sociale

betrekkingen evolueren via het expliciteringsproces in de richting van

constructies, gevormd en gemodelleerd door degenen die ze aangaan. Ze

krijgen het karakter van verbonden, die hun legitimiteit ontlenen aan

overeenstemming van de betrokkenen. Als de basis voor sociale betrek-

kingen steeds minder is voorgegeven, maar het produkt is van bewustwor-

ding en reflectie, dan zal de weg waarlangs men zich een basis ver-

schaft steeds belangrijker worden. Hier ligt het verband met de nog

niet besproken categorie "verschuiving naar een onderhandelingshuishou-

ding":  die  weg  is de onderhandeling, een reguleringsmechanisme  dat  tij-
dens een expliciteringsproces steeds verder wordt ontwikkeld, op indi-
vidueel En sociaal niveau. Hierin bereikt het proces zijn meest ver-

gaande stadium. Onderhandeling is het ultieme gevolg van een steeds

verder reikende reflectie over gevoel, gedrag en betrekkingen. Het gaat

in deze fase niet om een optie, maar om een dwang: indien in principe
alles onderwerp van bewustwording en reflectie kan zijn, kunnen mense-

lijke betrekkingen alleen gevormd worden of voortbestaan via overleg en

onderlinge overeenstemming. Deze onderhandelingsdwang is voorzien van
een uitgebreid stelsel van eisen en restricties ter regulering van on-

derhandelingsprocedures, maar laat verder een grote variatie aan uit-
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komsten toe. Explicitering gaat gepaard met een toename van vrij-blij-

vendheid in menselijk gedrag en sociale betrekkingen. Maar deze vrij-

blijvendheid wordt onontkoombaar begrensd en in sommige opzichten inge-

perkt door de eisen van de onderhandelingsdwang. Dit is het thema van

hoofdstuk 8 en van deze studie als geheel.
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BIJLAGE 2

TABELLEN VOOR DE BESCHRIJVING VAN DE DRIE RELATIE-TYPEN

Het doel van deze bijlage is de presentatie van kwantitatieve gegevens
over de eigenschappen  van  de drie relatie-typen. In hoofdstuk  2  is  uit-

eengezet op welke wijze via een aantal varianten van clusteranalyse op

het beschikbare materiaal twee stabiele clusters van individuen worden

gevonden. Per paar is daarna beoordeeld of man en vrouw tot hetzelfde

cluster gerekend konden worden, aan de hand van een precieze vergelij-

king van afzonderlijke eigenschappen en de combinatie van verschillende

gegevens. Bij negen paren verschillen man en vrouw van elkaar, bij veel

eigenschappen en vaak in sterke mate. Deze paren zijn als een afzonder-

lijk relatie-type beschreven. De beschrijving van de drie clusters is

gebaseerd op de in deze bijlage opgenomen frequentieverdelingen en

kruistabellen. Deze vormen de grondslag voor de interpretatieve analyse

van het materiaal.

Om praktische redenen is de bijlage in tweedn verdeeld. In deel A treft

men de tabellen aan van de relatie-typen A en B, terwijl in deel B de

gegevens van het relatie-type C zijn opgenomen. In beide delen wordt in

de tabellen een onderscheid naar geslacht gemaakt. Bij de gegevens van

het type C dient bovendien ook naar oriEntatie van de afzonderlijke

partners te worden onderscheiden. Men bedenke dat alle gegevens (tenzij

uitdrukkelijk anders aangegeven) betrekking hebben op individuen. In-

dien in de beschrijving niettemin uitspraken worden gedaan over het

paar, dan is dat ofwel gebaseerd op de wetenschap dat er nauwelijks

man-vrouw verschillen zijn, ofwel heeft er een specifieke samenvoeging

van individuele scores plaatsgevonden (hetzij kwantitatief, zoals bij

de financidle regelingen, hetzij kwalitatief, via de interpretatieve

analyse, zoals bij de communicatiepatronen).

Hoewel het berekenen van percentages niet zonder gevaar is vanwege de

kleine aantallen, was het bij de vergelijking van de typen A en B niet-

temin toch noodzakelijk, daar beide typen niet hetzelfde aantal paren
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kennen. Uiteraard is bij de interpretatie ermee rekening gehouden dat

kleine verschillen in de absolute aantallen reeds behoorlijke percen-

tuele  verschillen opleveren.  Hoewel veel variabelen strikt  genomen

slechts van ordinaal niveau zijn, is vaak toch het gemiddelde berekend

op grond van de aanname dat de afstand tussen de categoriedn gelijk zou

zijn. Voor de uiteindelijke beschrijving is nooit uitsluitend gebruik

gemaakt van het gemiddelde, maar ook van de spreiding van de scores en

niet in de laatste plaats van de modus. Verder merken we op dat de

meeste omschrijvingen van categoriedn uitgebreider zijn dan in de ta-

bellen kan worden weergegeven. Meestal zijn ruwe samenvattingen ge-
bruikt.

Tenslotte is in deze bijlage een matrix opgenomen van de scores van

elke respondent op alle variabelen die geselecteerd zijn voor de clus-

teranalyse.  Zo ontstaat een overzicht van het antwoordenpatroon van

alle  individuele  respondenten.  Deze  antwoordenpatronen  vormden het

invoerbestand voor de clusteranalyse. De uitkomsten van de clusterana-

lyse en de wijze waarop uiteindelijk is besloten tot het onderscheiden

van drie typen zijn weergegeven in paragraaf   2.4.   ( zie   voor   het   type   C

ook de inleiding van hoofdstuk 6, in het bijzonder noot 1). Daar kan

men zien welke gegevens uit de matrix zijn gebruikt en welke procedures

zijn gevolgd om elk paar toe te wijzen aan een der drie clusters.



A. FREQUENTIEVERDELINCEN EN KRUISTABELLEN RKLATIE-TYPEN A KN B Tabel 1.3.
Gepercipieerde voor- en nadelen c.q. gunstige en bezwaarlijke kanten

1. Algemene beelden: basteorilitaties tegenover relaties in het van het huvelijk respectievelijk het samenvonen
algemeen en tegenover de eigen relatie (Vermeld is het percentage respondenten dat het betreffende item heeft

genoemd.)
Tabel 1.1.

Wenselijk geachte of geoorloofde vrijheld in relatiel Partnerschap-type Burgerlijke type
man vrouw tot* man vrouw tot.

Partnerschap-type Burgerlijk type
man vrouw tot. man vrouw tot. Samenwonen is maatschappelijk

minder geaccepteerd, wordt
Vrijheid moet groot/zo groot achtergesteld bij huwelijk 36% 28% 32%    0%     7%       3%

nogelijk zijn 52% 56% 54% 20% 33% 27% Samenwonenden hebben niet
irilheid wel groot/zo groot zo'n sterke band, voelen
mogelijk, alleen jezelf be- zich minder verantwoordelijk
perkingen opleggen 28% 32% 30% 13%     0%      7%           voor elkaar                      8%    8%      8% 53% 47% 50Z
Vrijheid wel groot/zo groot Samenwonen is gunstig als
mogelijk, maatschappij moet proefperiode ter voorberei-

grenzen stellen 16%    8% 12% 33% 20% 27% ding op het huwelijk             8%    4%      6% 13% 33% 23%

Vrijheid is groot genoeg of Het huwelijk perkt je vrijheid
zelfs ti groot                     4%    4%      4% 33% 47% 40% in, maakt je afhankelijk, te-

veel gebonden, je verliest je
N -                              25    25      50    15     15      30            eigen identiteit 40% 44% 42%    0% 20% 10%

Gemiddeld 1.72 1.60 1.66 2.80 2.80 2.80 Het huwelijk ts beter als je
kinderen krijgt vanwege de

£-'

wettelijke en/of emotionele In

Tabel 1.2. zekerheid 16% 20% 18% 40% 33% 37% W

Normatieve voorkeur voor een bepaalde relatievorm
N -                              25    25      50    15     15      30

Partnerschap-type Burgerlijk type
man vrouw tot. man vrouw tot. Tabel 1.4.

Hoofdkenmerk van de eigen relatie
Het huwelijk is de beste vorm,
samenwonen  min   of  meer   nega- Partnerschap-type Burgerlijk type
tlef                              4%    4%      4% 53% 53% 53% man vrouw tot. man vrouw tot.

Het hwelijk is de betere re-
latievorm, neutrale houding Centraliteit van de
tegenover het samenwonen         8% 12% 10% 27% 13% 20% gezinseenheid                    0%    0%      0% 60% 73% 67%

Huwelijk en samenwonen worden Centraliteit van de

gelijk gewaardeerd 60% 56% 58% 20% 27% 23% kameraadschappelljkheid 40% 52% 46% 40% 27% 33%

Het samenwonen is de betere Centraliteit van de
relatlevorm 28% 28% 28%    0%     7%       3% individualiteit 60% 48% 54%    0%     0%      0%

S -                                 25    25      50    15      15       30             N -                                25    25      50    15      15       30
Gemiddeld 3.12 3.08 3.10 1.67 1.87 1.77 Gemiddeld 2.60 2.48 2.54 1.40 1.27 1.33



Tabel 1.5. Tabel 1.6.

BastioriEntaties iet betrekking tot de eigen relatie Paar- of individugerichtheid (echaalconstructie)

(Vermeld is het percentage reepondenten bij wie de betreffende
basisoriintatie is aangetroffen) Partnerschap-type Burgerlljk type

man vrouw tot. nan vrouw tot.

Partnerschartype Burgerlijk type
man vrouw tot. man vrouw tot. In hoofdzaak paarideaal          4%    4%      4% 53% 27% 40%

Deels paarideaal, deels in-
Gezinevorminx (het getrouwd dividugericht 68% 64% 66% .7: 73% 60%

zijn op zichzelf, een eigen In hoofdzaak individugericht 28% 32% 30%    0%     0%      0%

gezin hebben, een goed gezins-
leven, het ouderschap)          0%    0%     0% 67% 93% 80% N -                              25    25      50    15     15      30

Eenheid vormen (een paar zijn, Gemiddeld 2.24 2.28 2.26 1.47 1.73 1.60

bij elkaar passen/horen, alles
delen, hechte band scheppen, Tabel 1.7.

gezamenlijke identiteit)         4%    4% 14% 33% 33% 33% Burgerlijke orillotatie (schaalconstructie)
Huiselijkheid/gezelligheid
(fijn vinden met iemand een Partnerschap-type Burgerlijk type

woning te delen, iemands na- man vrouw tot. mao vrouw tot.

bijheid prettig vinden, een
thuis hebben, niet alleen zijn) 64% 56% 60% 40% 14% 27% Sterk burgerlijk                 0%    0%      0% 20% 13% 17%

Kameraadechappelijkheid Deels burgerlijk 12%    4%      8% 67% 67% 67I

(samen dingen doen, vertrouwen Niet burgerlijk 88% 96% 92% 13% 20% 17%

in elkaar, vrlendschap, op
temand terug kunnen vallen, op N -                                25    25      50    15     15      30

elkaar ingespeeld zijn, iemand Gemiddeld 2.88 2.96 2.92 1.93 2.07 2.00           tx
die achter je staat) 80% 84% 82% 73% 67% 70% ,/

Wederzijdse stimulans (erva- Tabel 1.8.

ringen uitwisselen, samen Individualistische oriEntatie (schaalconstructie)

groeien, elkaars ontwikke-
ling stlmuleren, bezig zijn Partnerschap-type Burgerlijk type

met de relatle) 40% 64% 52% 20% 33% 27% man vrouw tot. man vrouw tot.

Individu-zijn (vrilheid behou-
den, elkaar de ruimte laten, Sterk individualistisch 16% 16% 16%    0%     0%      0%

eigen leven leiden, relfstan- Deels individualistisch 56% 60% 58% 20% 27% 23%

digheid, onafhankelijkheld be- Niet individualistisch 28% 24% 26% 80% 73% 77%

houden, elkaar niet veranderen) 72% 64% 68% 27%     7%      17%
N -                                25    25      50    15      15       30

N -                              25    25      50    15     15      30 Gemiddeld 2.12 2.08 2.10 2.80 2.73 2.77



2. De o=vattendheid van de relatie Tabel 2.4a.
Feitelijke vrijetijdsbesteding: bezoek en uitstapjes

Tabel 2.1.
Viste op samen doen/aamen delen versus geheel je elgen 1/ven 1/iden Partnerschap-type Burgerlijk type

man vrouw tot. man vrouw tot.

Partnerschap-type Burgerlijk type
man vrouw tot. man vrouw tot. In hoofdzaak samen 44% 20% 32% 93% 93% 93%

Deels samen, deels
Alles/zoveel mogelijk samen afzonderlijk 48% 64% 56%    7%      7Z       7%

doen en delen                    0%    0%      0% 33% 40% 37% In hoofdzaak afzonderlijk         8% 16% 12%    0%     0%      0%

Accent sterk op samen, wel
wat afzonderlijk 24%    4% 14% 27% 40% 33% N -                              25    25      50    15     15      30
Zowel samen als afzonderlijk/ Gemiddeld 1.64 1.96 1.80 1.07 1.07 1.07

midden zoeken 52% 72% 62% 40% 20% 30%

Accent sterk op afzonderlijk, Tabel 2.4b.
wel wat samen 24% 24% 24%    0%     0%      0%           Feitelijke irijetijdsbesteding: hobby' s

Ceheel je eigen leven leiden     0%    0%      0%    0%     0%      0%
Partnerschap-type Burgerlijk type

N -                              25    25      50    15     15      30 man vrouw tot. man vrouw tot.

Gemiddeld 3.00 3.20 3.10 2.07 1.80 1.94
In hoofdzaak samen               8% 12% 10% 27% 13% 20%

Tabel 2.2. Deels samen, deels
Mate van schelding van beschikking over individuele financille middelen afzonderlijk 32% 16% 24%    7% 13% 10%

Nota bene: scores  per faar In hoofdzaak afzonderlijk 60% 72% 66% 67% 73% 70%

Partnerschap-type Burgerlijk type N -                              25    25      50    15     15      30           tj
Gemiddeld 2.52 2.60 2.56 2.40 2.60 2.50

V.
Eenzijdige regelingen                    8%                13%

Gezamenlilke regelingen 24% 87% Tabel 2.4c.

Half gescheiden regelingen 20%                 0%                   Feitelijke vrijetijdsbesteding: vakantie
Gescheiden regelingen 48%                 0%

Partnerschap-type Burgerlijk type

N -                                         25                   15 man vrouw tot. man vrouw tot.

Tabel 2.3. In hoofdzaak samen 72% 80% 76% 100% 100% 100%

Feitelijke Trijetijdsbestediog (totaal) Deals samen, deels
afzonderlijk 28% 20% 24%     0%     0%      0%

Partnerechartype Burgerlijk type In hoofdzaak afzonderlijk        0%    0%      0%     0%     0%      0%

man vrouw tot. man vrouw tot.
N -                              25    25      50     15     15      30

In hoofdzaak samen 40% 20% 30% 93% 93% 93% Gemlddeld 1.28 1.20 1.24 1.00 1.00 1.00

Accent op samen, ook wel
wat afzonderlijk 32% 52% 42%    7%     7%      7%

Deeli samen, deels af-
zonderlijk 28% 28% 28%    0%     0%      0%

N -                              25    25      50    15     15      30
Gemiddeld 1.88 2.08 1.98 1.07 1.07 1.07



Tabel 2.5. Tabel 2.7b.

Mate van scheiding van individuele bezittingen Feitilijke besluitvormingspatronen (grote aankopen)

Partnerschap-type Burgerlijk type Partnerschap-type Burgerlljk type

man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot.

Alleen/in hoofdzaak samen 60% 64% 62% 100% 100% 100% Man bealist (ten dele)           0%    4%      2% 20% 20% 20%

Gezamenlijke in af zonderlijke Vrouw bealist (ten dele)         4%    0%      2%    0%     0%      0%

bezittingen 32% 28% 30%     0%     0%      0%          Gezamenlijke beslissing 72% 80% 76% 80% 80% 80%

Alleen/in hoofdzaak afzonder- Soms gezamenlijk, soms

lijke bezittingen                8%    8%      8%     0%     0%      0% afzonderlijk 16%    4%     10%    0%     0%      0%

Afzonderlilk                      8% 12% 10%    0%     0%       0%

N -                              25    25      50     15     15      30
Gemiddeld 1.48 1.44 1.46 1.00 1.00 1.00 N -                              25    25      50    15     15      30

Tabel 2.6. Tabel 2.7c.

Feitelijke beslult,or=ingspatronen
Feitelijke beslultvormingspatronen (hobby-uitgaven)

Partners chartype Burgerlijk type Partnerschap-type Burgerlijk type

man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot.

Besluiten worden in hoofd- Man beslist (ten dele)           0%    0%      0%    7% 20% 13%

zaak eenzijdig genomen           0%    0%      0% 20% 33% 27% Vrouw beslist (ten dele)         0%    0%      0%    0%     0%      0%

Besluiten worden in hoofdzaak Gezamenlijke beslissing 32% 20% 26% 73% 60% 67%

samen genomen 60% 44% 52% 67I 60% 63% Soms gezamenlijk, soms

Beslulten worden in hoofdzaak afzonderlijk 12% 12%
12%    0%     7%      3%          8:

afzonderlijk genomen 40% 56% 48% 13%     7% 10% Afzonderlilk 56% 68% 62% 20% 13% 17%
C 

N -                                25    25       50    15      15       30             N -                                25    25       50    15      15       30

Tabel 2.7a. Tabel 2.7d.

Feitelijke bealuttvormingspatronen (dagelijks/ uitgaven) Feitelijke besluitvormingspatronen (voning)

Partnerschap-type Burgerlijk type Partnerschip-type Burgerlijk type

man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot.

Man beslist (ten dele)           0%    0%      0%    7% 20% 13% Man beslist (ten dele)           4%    0%      2%    7% 13% 10%

Vrouw beslist (ten dele) 12%    8% 10% 27% 20% 23% Vrouw beellst (ten dele) 16% 12% 14%    7%      7%       7%

Gezamenlijke beslissing 64% 48% 56% 53% 40% 47% Gezamenlijke beslissing 76% 88% 82% 87% 80% 83%

Soms gezamenlijk, some af- Soms gezamenlijk, some

zonderlljk 12% 12% 12%    0%    13%      7%           afzonderlijk                     0%    0%      0%    0%     0%      0
%

Afzonderlijk 12% 32% 22% 13%     7% 10% Afzonderlijk                      4%    0%      2%    0%     0%      0%

N -                              25    25      50    15     15      30            N -                              25    25      50    15     15      30



Tabel 2.7e. Tabel 2.7h.

Feiteli jke besluitvormlogspatronen (keuze verk) Feitelljke besluitvormingspatronen (vrije tijd: vakantle)

Partnerschap-type Burgerlijk type Partnerschap-type Burgerlijk type

man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw t.t.

Man bealist (ten dele)           0%    0%      0% 20% 33% 27% Man beslist (ten dele)           0%    0%      0%    0%     7%      3%
Vrouw beslist (ten dele)         0%    0%      0%    0%     0%      0%           Vrouw beslist (ten dele)         0%    0%      0%    0%     0%      0%
Gezamenlijke beslissing 20% 12% 16% 27% 27% 270, Gezamenlijke beslissing 72% 72% 72% 100% 93% 97Z

Soms gezamenlijk, soms Soms gezamenlijk, soms
afzonderlijk 12% 28% 20% 20%      7% 13: afzonderlijk 20% 16% 18%    0%     0%      0%

Afzonderlijk 68% 60% 64% 33% 33% 33% Afzonderlijk                     8% 12% 10%    0%     0%      0%

N -                                25    25      50     15      15       30             N -                                25    25       50     15      15       30

Tabel 2.7f. Tabel 2.71.

Feitelijke besluitvorningspatronen (werk en kinderen) Fetteli jke beslultvorningspatrnen  (vri je tijd: bezoek)

Partnerschap-type Burgerlijk type Partnerschap-type Burgerlijk type

man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot.

Man bealist (ten dele)           0%    0%      0% 27% 40% 33% Man beslist (ten dele)           0%    0%      0%    0%     7%      3%

Vrouw beslist (ten dele)         0%    0%      0%    0%     0%      0%           Vrouw beslist (ten dele)         0%    0%      0%    0%     0%      0%
Gezamenlijke beslissing 88% 84% 86% 60% 47% 53% Gezamenlijke beslissing 44% 32% 38% 87% 80% 83%

Soms gezamenlijk, soms Soms gezamenlijk, soms
afzonderlijk                     0%    0%      0%    0%     0%      0% afzonderlijk 36% 40% 38% 13%     7%     10%         8:
Afzonderlijk 12% 16% 14% 13% 13% 13% Afzonderlijk 20% 28% 24%    0%     7%      3%         4

N -                              25    25      50    15     15      30            N -                              25    25      50    15     15      30

Tabel 2.7g. Tabel 2.8.
Feitelijke besluitvormingspatronen (vrije tijd: hobby) (Wenselijk geachte) hechtheld van de onderlinge band

Partnerschap-type Burgerlijk type
Partnerschap-type Burgerlijk type

man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot.

Man bealist (ten dele)           0%    0%      0%    0%     7%      3%           Zeer hechte band/sterke
Vrouw bealist (ten dele)         0%    0%      0%    0%     0%      0%

binding 12% 20% 16% 80% 80% 80%

Gezamenlijke beelissing 28% 16% 22% 60% 33% 47% Wel een hechte band, niet

Soms gezamenlljk, soms absoluut of exclusief 48% 36% 42% 20% 20% 20%

afzonderlijk 36% 20% 28%    0%     7%      3%           Band alleen in bepaalde

Afzonderlijk 36% 64% 50% 40% 53% 47% opzichten 40% 44% 42%    0%     0%      0%

Zoveel mogelijk ongebonden       0%    0%      0%    0%     0%      0%

N -                                25    25      50    15      15      30
N -                              25    25      50    15     15      30

Gemiddeld 2.28 2.24 2.26 1.20 1.20 1.20



Tabel 2.9. Tabel 2.12.

Inzet voor de relatte Aanvaardbaarheid van echts/beiding

Partnerschap-type Burgerlijk type Partnerschap-type Burgerlijk type

man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot.

Inzet absoluut, geen voorbehoud  4%    0%      2% 47% 47% 47% Moreel slecht of minstens

Zoveel mogelijk, tot een zekere moeilijk aanvaardbaar, zeker

grens 72% 88% 80% 53% 53% 53% bij aanwezigheid kinderen 20% 16% 18% 60% 60% 60%

Some gewenst, soms overbodig 24% 12% 18%    0%     0%      0%           Ambivalent, met name bij aan-

Inzet slechts zeer beperkt wezigheid kinderen 36% 16% 26% 20% 20% 20I

wenselijk                        0%    0%      0%    0%     0%      0%           Positief, goede uitweg 44% 68% 56% 20% 20% 20%

N -                              25    25      50    15     15      30            N -                              25    25      50    15     15      30
Gemiddeld 2.20 2.12 2.16 1.53 1.53 1.53 Gemiddeld 2.24 2.52 2.38 1.60 1.60 1.60

Tabel 2.10. Tabel 2.13.

Nastrevenswaardigheid van een duurzame relatie Feitelijk Trienden/kennissenpatroon

Partnerschap-type Burgerlijk type Partnerschap-type Burgerlijk type

man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot.

Abeoluut nastrevenswaardig 44% 32% 38% 73% 73% 73% (Bijna) alleen gezamenlijk 24% 12% 18% 80% 80% 80%

Tot een zekere grens 36% 32% 34% 20% 27% 23% Gezamenlijk en enkele

Nauwelijks/niet 20% 36% 28%    7% 26% 17% afzonderlijk 48% 40% 44% 13% 20% 17%
W

Gezamenlijk 6n afzonderlijk
N =                              25    25      50    15     15      30            Congeveer gelijk)               16%   24%     20%    7%     0%      3%           
Gemiddeld 1.76 2.04 1.90 1.33 1.27 1.30 Af zonderlijk en enkele

gezamenlljk 12% 16% 14%    0%     0%      0%

Tabel 2.11. (Bijna) alleen afzonderlijk      0%    8%      4%    0%     0%      0%

On- en aantrekkelijke kanten van een duurlame relatie
N -                              25    25      50    15     15      30

Partnerichap-type Burgerlijk type Gemiddeld 2.16 2.68 2.42 1.27 1.20 1.23

man vrouw tot. man vrouw tot.
Tabel 2.14.

Alleen positieve kanten 28% 24% 26% 67% 60% 63% Relatief belang van gezamenlijke en afzonderlijke vrienden

In hoofdzaak positief 32% 32% 32% 27% 13% 20%

Positief en negatief 32% 44% 38%    7% 27% 17% Partnerschap-type Burgerlijk type

In hoofdzaak negatief            8%    0%      4%    0%     0%      0%
man vrouw tot. man vrouw tot.

Alleen negatieve kanten          0%    0%      0%    0%     0%      0%
Gezamenlijke belangrijker 44%    8% 26% 80% 53I 67%

Belde even belangrijk/belang

N -                              25    25      50    15     15      30            hangt niet hiervan
af 40% 60% 50% 20% 40% 30%

Gemiddeld 2.20 2.20 2.20 1.40 1.67 1.53 Afzonderlijke belangrijker 20% 16% 18%    0%     7%      3%

N -                                25    25      50    15      15      30

Gemiddeld 1.72 2.24 1.98 1.20 1.53 1.37



Tabel 2.15. Tabel 2.19.

Openheld van de relatte Seksuele exclusiviteit

Partnerschap-type Burgerlijk type Partnerschap-type Burgerlijk type
man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot.

(Zeer) besloten 44%    4% 24% 73% 53% 63% Absoluut ontoelaatbaar 28% 20% 24% 67% 80% 73%

Besloten, lichte openheid 24% 44% 34% 27% 40% 33% Niet altijd uitgesloten          8% 16% 12% 27% 20% 23%
Deels open tot zeer open 32% 52% 42%    0%     7%      3%           Geoorloofd, doch problematisch 56% 56% 56%    7%     0%      3%

Zonder meer toelaatbaar          8%    8%      8%    0%     0%      0%
N -                                25    25      50    15      15      30
Gemiddeld 1.88 2.48 2.18 1.27 1.53 1.40 N -                              25    25      50    15     15      30

Gemiddeld 2.44 2.52 2.48 1.40 1.20 1.30

Tabel 2.16.
Penoonlijke betekenis van afzonderlljke vriendem 3. Gelijkberechtiging, macht en rolverdeling

Partnerschap-type Burgerlijk type Tabel 3.1.
man vrouw tot. man vrouw tot. Aanwezigheid van maatschappelijke (on)gelijkheid man - vrouw

Geen betekents 16%    4% 10% 60%. 40% 50% Partnerschap-type BurgerliJk type

Enige betekents 36% 12% 24% 40% 20% 40% man vrouw tot. man vrouw tot.

Sterke betekenis 48% 84% 66%    0% 20% 10%

Vrouw sterk ongelijk aan man 80% 72% 76% 33% 40% 37%
N -                              25    25      50    15     15      30            Vrouw enigizins ongelijk         8% 20% 14%    7%     7%       7%

Gemiddeld 2.32 2.80 2.56 1.40 1.80 1.60 Vrouw gelijk aan man 12%    8% 10% 60% 53% 57%

Tabel 2.17. N -                                25    25       50    15      15       30             C
8:

Betekenis aftonderlijke Trienden voor de relatle Gemiddeld 1.32 1.36 1.34 2.27 2.13 2.20

Partnerschap-type Burgerlilk type Tabel 3.2.
man vrouw tot. man vrouw tot. Houding ten opztchte van de enancipatie(beweging)

Bedreigend/negatieve invloed     8%    0%      4%   33%     7% 20% Partnerschap-type Burgerlijk type

Neutraal 60% 64% 62% 67% 73% 70% man vrouw tot. man vrouw tot.

Aanvulling/positieve invloed 32% 36% 34%    0% 20% 10%

Emancipatle(beweging) zonder
N .                                25    25      50    15      15       30            meer negatief                      0%    0%      0% 27% 27% 27%

Gemiddeld 2.24 2.36 2.30 1.67 2.13 1.90 Emancipatiegedachte wel posi-
tief, beweging negatief 16% 16% 16% 27% 27% 27%

Tabel 2.18. Emancipatiebeweging wel posi-
Betekents van afzonderlijke vrienden (perioonlijk En voor relatie) tief, wel enkele bedenkingen 60% 48% 54% 47% 33% 40%

Emancipatiebeweging zonder
Partnerschap-type Burgerlijk type meer negatief 241 36% 30%    0%    13%      7%
man vrouw tot. man vrouw tot.

N -                              25    25      50    15     15      30

Negatief tot 04. neutraal 20%    4% 12% 80% 47% 63% Gemiddeld 3.08 3.20 3.14 2.20 2.33 2.27

Matige betekents 28% 16% 18% 20% 33% 27%

Behoorlijke betekents 32% 48% 40%    0%     0%      0%

Sterke betekents 20% 32% 261    0% 20% 10%

N -                              25    25      50    15     15      30

Gemiddeld 2.52 3.08 2.80 1.20 1.93 1.57



Tabel 3.3. Tabel 3.6.

Geslachtsapecifieke geschlktheld voor bepialde taken Feitelljke taakierdeling: huishoudelijke taken

Partnerschap-type Burgerlijk type Partnerschap-type Burgerlijk type

man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot.

Geen verschil 60% 68% 64% 20% 40% 30% Traditionele verdeling, vrouw
Wel verschil: fysiek, opvoeding 36% 32% 34% 40% 40% 40% alle taken                          4% 4% 4% 47% 33% 40%

Wel verschil: "natuurlijke" Vrouw meer taken, doch niet
eigenschappen                     4%    0%      2% 40% 20% 30% alle 36% 32% 34% 53% 67% 60%

Celijke verdeling 48% 48% 48%    0%     0%      0%

N -                                25    25      50    15      15       30             Man meer taken 12% 16% 14%    0%     0%      0%

Gemiddeld 1.44 1.32 1.38 2.20 1.80 2.00
N -                                25    25      50    15      15       30

Tabel 3.4. Gemiddeld 2.68 2.76 2.72 1.53 1.67 1.60

Belang van bultenshuls,erken door gehuwde of samen•onende vrouw

Partnerachap-type Burgerlijk type Feitelljke taakierdeling: arbeidsparticipatie e.d.:
man vrouw tot. man vrouw tot. zie sociale kenmerken (tabel 7.6.)

Positief, onmisbaar 100% 100% 100% 20% 33% 27% 4.  Co•mmicatle,  besluitvorming en conflictoplossing

Wel positief, behalve ingeval
van problemen met kinderen        0%    0%      0% 53% 33% 43% Tabel 4.1.

Nlet zo belangrijk                0%    0%      0% 13% 27% 20% Visie op essentille gespreksonderverpen

Onbelangrijk of negatief           0%    0%      0%  13%     7%      10%
Partnerachap-type Burgerlijk type

man vrouw tot. man vrouw tot.                    6

N -                                 25    25       50   15      15      30
Gemiddeld 1.00 1.00 1.00 2.20 2.07 2.14 Geen essentille onderwerpen      4%    0%      2%    0%     0%      0%

Accent op dagelijkae zaken       8%    0%      4%
33% 33% 33%

Tabel 3.5. Accent op dagelijkse Sn
Viste op de ideale taakverdeling pergoonlijke zaken 44% 68% 56% 53% 40% 47%

Accent op persoonlijke zaken 44% 32% 38% 13% 27% 47%

Partnerschap-type Burgerlijk type
man vrouw tot. man vrouw tot. N -                                25    25      50    15      15      30

Gemiddeld 3.28 3.32 3.30 2.80 2.93 2.87

Sterk ongelijke verdeling in
traditionele zin                   0%    0%      0% 60% 53% 57% Tabel 4.2a.

Ongelijke verdeling met be- Co,iunicatie-frequentie:  huishouden

hoorlijke gelijkheldstrends      8%    8%      8% 13% 13% 13%
Geheel gelijke verdeling 92% 92% 92% 27% 33% 30% Partnerschap-type Burgerlljk type

man vrouw tot. man vrouw tot.

N -                                25    25      50    15      15      30
Gemiddeld 2.92 2.92 2.92 1.67 1.80 1.74 Nooit/nawelijks                 4%   12%      8%    7% 13% 10%

Af en toe/een enkele keer 24% 40% 32% 27% 33% 30%

Regelmatig 60% 32% 46% 40% 27% 33%

Vaak 12% 16% 14% 27% 27% 27%

N -                                25    25      50    15      15       30

Cemiddeld 2.80 2.52 2.66 2.87 2.67 2.77



Tabel 4.2b. Tabel 4.2e.
Co• unicatie-frequentie: financlin

Communicatie-frequentie: eigen relatie

Partnerschap-type Burgerlijk type Partnerschap-type Burgerlijk type
man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot.

Noolt/nauwelijks                   0%    8%      4%   20%     Ot 10% Nooit/nauwelijks                 0%    4%      2%    7%     7%      7%
Af en toe/een enkele keer 36% 28% 32% 20% 20% 20% Af en toe/een enkele keer 36% 24% 30% 53% 47% 50%
Regelmatig 40% 44Z 42% 27% 20% 23% Regelmatig 44% 48% 46% 27% 40% 33%
Vaak 24% 20% 22% 33% 60% 47% Vaak 20% 24% 22% 13%     7%     lot

N -                              25    25      50    15     15      30            N -                              25    25      50    15     15      30
Gemiddeld 2.88 2.76 2.82 2.73 3.40 3.07 Gemiddeld 2.84 2.92 2.88 2.47 2.47 2.47

Tabel 4.2c. Tabel 4.2f.
Co=unicatle-frequentle: verk Co unicatte-frequentie: algemene opvattingen

Partnerschap-type Burgerlljk type Partnerschap-type Burgerlijk type
man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot.

Nooit/nauwelljks                 0%    4%      2%    7%     7%      7%           Nooit/nauwelijks                 0%    0%      0%   13%     7%     10%
Af en toe/een enkele keer        4%    4%      4%   20%     7% 13% Af en toe/een enkele keer 36% 24% 30% 40% 40% 40%
Regelmatig 28% 32% 30% 33% 40% 37% Regelmatig 20% 52% 36% 20% 33% 27%
Vaak 68% 60% 64% 40% 46% 43% Vaak 44% 24% 34% 27% 20% 23%

N -                                25    25       50    15      15      30             N -                                25    25      50    15      15       30            W
C.Gemiddeld 3.64 3.48 3.56 3.07 3.27 3.17 Gemiddeld 3.08 3.00 3.04 2.60 2.67 2.64 -

Tabel 4.2d. Tabel 4.3a.
Co-unicatie-frequentie: gevoelens en emoties Co unicatie-frequentie  totail : dagelijkse zaken

Partnerichap-type Burgerlijk type Partnerschap-type Burgerlijk type
man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot.

Nooit/nauwelijks                 0%    0%      0%    0%     7%      3%           Hoogst zelden                    0%    8%      4%   20%     7%     13%
Af en toe/een enkele keer 36% 24% 30% 53% 60% 57% Af en toe/some 44% 56% 50% 27% 20% 23%
Regelmatig 44% 40% 42% 20% 13% 17% Regelmatig 52% 24% 38I 33% 60% 47%
Vaak 20% 36% 28% 27% 20% 23% Vaak                                4%   12%      8% 20% 13% 17%

N -                                25    25      50    15      15       30             N -                                25    25       50    15      15       30
Gemiddeld 2.84 3.12 2.98 2.73 2.47 2.60 Gemiddeld 2.60 2.40 2.50 2.53 2.80 2.67



Tabel 4.]b. Tabel 4.6.

Co=unicatie-frequentle totaal: persoonlijke zaken Viite op wilze van beslultvorning

Partnerschap-type Burgerlijk typePartnerschartype Burgerlijk type
man vrouw tot. man vrouw tot.

man vrouw tot. man vrouw tot.

Hoogst zelden                    0%    0%      O%    7% 20% 13% (Zoveel mogelijk) gezamenlijk 16%    4% 10% 60% 80% 70%

Af en toe/soms 44% 28% 36% 60% 47% 54% Gezamenlijk blj belangrijke

Regelmatig 44% 60% 52% 20% 27% 23% zaken, ander@ af zonderlijk       8%    8%      8% 33% 13% 23%

Vaak 12% 12% 12% 13%     7% 10% Gezamenlilk bij belangrijke
zaken 6f als het beiden aan-

N -                              25    25      50    15     15      30            gaat, anders
afzonderlijk 28%    8%     18%    7I     7%      7%

Gemiddeld 2.68 2.84 2.76 2.40 2.20 2.30 Gezamenlijk ala het belden
aangaat, anders afzonderlijk 44% 80% 62%    0%     0%      0%

Tabel 4.4. (Zoveel mogelijk) afzonderlijk   4%    0%      2%    0%     0%      0%
Absolute open- en eerlijkheld ten opzlchte van partner

N -                                25    25      50    15      15      30

Partnerschartype Burgerlijk type Gemiddeld 3.12 3.64 3.38 1.47 1.27 1.37

man vrouw tot. man vrouw tot.
Feitelljke besluitvormingspatronen:

Altijd open en eerlijk zijn 32% 20% 26% 47% 53% 50% Zie Omvattendheid van de relatie (tabel 2.6. en 2.la. t/m 2.7i.)

Sons beter moment afwachten 20% 20I 20% 20% 13% 17%

Soms mag je (lets ver)zwijgen 24% 12% 18% 20% 20% 20% Tabel 4.7.

Niet alles vertellen 24% 48% 36% 13% 13% 13% Functie van conflicten

Partnerschap-type Burgerlijk type W
N -                              25    25      50    15     15      30                                                                                               W
Cemiddeld 2.40 2.68 2.54 2.00 1.93 1.97 man vrouw tot. man vrouw tot. N

Tabel 4.5. Veratorend, negatlef              4%    O%       2%    0%    13%       7%

Visies op voorwaarden voor een goede verbale co-unlcatie Soms verstorend, soms positief   8% 20% 14% 27% 13% 20%

Wel verstorend, maar uiteinde-

Partnerschap-type Burgerlijk type lijk positief voor relatie 44% 32% 38% 53% 40% 47%

man vrouw tot. man vrouw tot. Positief, goed voor relatie 44% 48% 46% 20% 33% 27%

Praten gaat vanzelf 16%    4% 10% 27% 27% 27% N -                                25    25      50    15      15      30

Grotendeels vanzelf, noemt Gemiddeld 3.28 3.28 3.28 2.93 2.93 2.93

toch enkele voorwaarden 12% 12I 12% 40% 27% 33%

Niet vanzelf, noemt (een of) Tabel 4.8.

meerdere voorwaarden 72% 84% 78% 33% 47% 40I Coapromisbereidheid

Partnerschap-type Burgerlijk typeN -                              25    25      50    15     15      30
Gemiddeld 2.56 2.80 2.68 2.07 2.20 2.14

man vrouw tot. man vrouw tot.

Comprolis zoeken 32% 20% 26% 67% 80% 73I

Zoveel mogelijk compromis, soms
eigen standpunt handhaven 40% 56% 48% 27% 13% 20%

Zoveel mogelijk eigen stand-
punt handhaven 28% 24% 26%    0%     0%      0%

G*En compromissen                0%    0%      0%    7%     7%  
    7%

N -                                25    25       50    15      15      30

Gemiddeld 1.96 2.04 2.00 1.40 1.27 1.33



Tabel 4.9. 5. Beleving van seksualiteit in de twee-relatie

Gehanteerde manteren voor conflictoplossing
Tabel 5.1.

Partnerschap-type Burgerlijk type Oordeel over toenaime seksuele vrljheid

man vrouw tot. man vrouw tot.
Partnerschap-type Burgerlijk type

Geen strategie@n 12%    4%      8% 20% 33% 27% man vrouw tot. man vrouw tot.

Ontwijking en/of emotionele
uitbarating                        8%    8%       8% 13% 20% 17% Zonder meer positief 60% 60% 60% 33% 27% 30%

Tendens naar actief werken aan I.h.a. positief, wel een enke-

conflicten 40% 52% 46% 53% 33% 43% le negatieve kant 40% 24% 32% 40% 53% 47%

Actief werken aan conflicten Positieve en negatieve kanten    0%   16%      8% 27% 20% 23%

d.m.v. overleg en onderhan- Overwegend negatief              0%    0%      0%    0%     0%      0%
deling 40% 40% 40% 13% 13% 13%

N -                              25    25      50    15     15      30
N -                                25    25       50    15      15       30 Gemiddeld 1.40 1.56 1.48 1.93 1.93 1.93

Gemiddeld 3.08 3.28 3.18 2.60 2.27 2.43
Tabel 5.2.

Tabel 4.10.                                                                        Belang van seksualiteit wor de eigen relatie
Bereidheld om hulp van anderen in te roepen bij problemen

Partnerschap-type Burgerlijk type

Partnerschap-type Burgerlijk type man vrouw tot. man vrouw tot.

man vrouw tot. man vrouw tot.

Enigszins van belang

Zou geen hulp inroepen 16%    0%      8% 20% 27% 23% (minder dan andere aspecten) 16% 12% 14% 27% 33% 30%

Alleen in het uiterste geval Belangrijk (evenals andere

bij een van belde soorten aspecten) 40% 56% 48% 40% 67% 53% W
problemen                          8% 12% 10% 13%     7% 10% Zeer belangrijk/onmisbaar 44% 32% 38% 33%     0%      17%

Alleen in het ulterste geval     8% 16% 12% 27% 13% 20%

Zou (zonder meer) hulp zoeken 68% 72% 70% 40% 53% 47% N -                                25    25      50    15      15       30
Gemiddeld 2.28 2.20 2.24 2.07 1.67 1.87

N -                                25    25      50    15      15      30
Gemiddeld 3.28 3.48 3.38 2.87 2.93 2.90 Tabel 5.3.

Betekenis ,an seksualiteit in de eigen relatie

Tabel 4.11.
Genoemde instanties bi j wie men hulp zou vragen Partnerschap-type Burgerlijk type

(Vermeld is, van degenen die wel hulp zouden zoeken, het percentage man vrouw tot. man vrouw tot.

respondenten dat de betreffende instantie om hulp vraagt).
Hoort erbij, geen bijzoodere

Partnerschartype Burgerlijk type betekents                        0%    4%      2%    7% 13% 10%

man vrouw tot. man vrouw tot. Uiting van genegenheid 16% 36% 26% 60% 60% 60%

Genegenheid uiten en bevredi-

Bij financille problemen: ging lichamelljke behoeften 80% 52% 66% 27% 20% 23%

- familie 43% 50% 46% 67% 100% 81% Bevrediging lichamelijke be-
- vrienden 94% 89% 91% 80% 78% 79% hoeften                          4%    8%      6%    7%     7%      7%
- professionals 63% 72% 67% 80% 70% 75%

Bij relatieproblemen: N -                                25    25      50    15      15       30

- familie 53% 41% 47% 78% 71% 75% Gemiddeld 2.88 2.64 2.76 2.33 2.20 2.27

- vrtenden 95% 96% 95% 90% 67% 79%
- professionals 63% 62% 63% 78% 80% 79%



Tabel 5.4. Tabel 5.7.
Beleving van seksualiteit in de relatte (coabinatie tabel 5.2. en 5.3.) Houding ten opitchte van premaritale seksualiteit (absolute aantallen)

Partnerschap-type Burgerlijk type Partnerschap-type Burgerlijk type
man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot.

Enigezins van belang terwille Niet van toepassing             25    23      48     7      3      10
van genegenheldsfunctie 16% 12% 14% 27% 33% 30% Slecht/niet geoorloofd 00 00 00
Belangrijk terwille van gene- Twilfelachtig/soms toelaatbaar   0     0       0     2      1       3

genheidefunctie                  0% 20% 10% 33% 47% 40% Niet bezwaarlijk 01 14 7      11

Belangrijk terwille van gene- Positief/heel gewoon 01 12 46
genheldsfunctie en bevrediging
lichamelijke behoeften 44% 44% 44% 20% 20% 20% N -                                25    25       50    15      15      30

Zeer belangrijk, genegenheide-
functie en bevrediging licha- Toelichting tabel 5.6. en 5.7.: alle samenwonenden, alemede de gehuwden
melijke behoeften 40% 24% 32% 20%     0% 10% die bij tabel 5.5. in categorie 2 of 3 vallen komen in deze tabellen in

de  categorie  "nlet van toepassing".
N -                                25    25      50    15     15       30
Gemiddeld 3.08 2.80 2.94 2.33 1.87 2.10 6. Gezinivorming en op,oeding

Tabel 5.5. Tabel 6.la.
Koppeling van sek.gualiteit aan een vaste relatie Reproduktiewens (aan kinderlozen)

Partnerichap-type Burgerlijk type Partnerschap-type Burgerlijk type

man vrouw tOt. man vrouw tot. man vrouw tot. man vrouw tot.

Seks alleen waarde in een Ja, wil zeker kinderen          43% 38% 40% 1 1 2  
vaste relatie 40% 36% 38% 53% 80% 67% Twijfelt, denkt van wel 14% 10% 12% 0 00
Seks alleen als er een Weet het echt (nog) niet 10% 24% 17% 0 11
zekere band is 28% 28% 28% 20% 13% 17% Twijfelt, denkt van niet 14% 10%      12% 0 00
Seks kan ook in "loise" Neen, wil zeker geen kinderen 19% 19% 19% 2 13
contacten 32% 36% 34% 27%     7%      17%

N -                            21    21      42 3 36
N -                              25    25      50    15     15      30            Heeft kinderen 44 8    12     12      24

Gemiddeld 1.92 2.00 1.96 1.73 1.27 1.50
Tabel 6.lb.

Tabel 5.6. Reproduktievens bewost beslultT (aan ouders)
Koppeling seksualiteit aan het huwelijk (absolute getallen)

Partnerschap-type Burgerlijk type

Partnerschap-type Burgerlijk type man vrouw tot. man vrouw tot.

man vrouw tot. man vrouw tot.

Was vanzelfsprekend/geen be-
Niet van toepassing             25    23      48     7      3      10            wust besluit 21 3 75% 75% 75%

Seks alleen in huwelijk 00 01 01 Was bewuate keuze 23 5 25% 25% 25%

Seks meer waarde in huwelijk 00 0 1 2 3
Soort relatie maakt niet uit 0     2       2     6     10      16 N- 4 4 8    12     12     24

Heeft geen kinderen             21    21      42     3      3       6

N -                              25    25      50    15     15      30
Toelichting tab/1 6.11. en 6.lb.: vanwege het gering aantal paren *t

kinderen in het partnerschap-type worden hiervoor uitsluitend absolute
aantallen vermeld.



Tabel 6.2. Toelichting bij tabel 6.3.: ten aanzien van de overwegingen is een
Aanvezigheid van overvegingen v66r en tlgen de reproduktie onderscheld gemaakt in overwegingen v66r en tigen de reproduktie. In de

tabel wordt telkens per item het absoluut aantal respondenten vermeld

Partnerschap-type Burgerlijk type dat het betreffende item genoemd heeft, hetzlj als voor hem/haar rele-
man vrouw tot. man vrouw tot. vante overweging, hetzij als overweging die volgens hem/haar niet van

belang is bij het bepalen van de eigen reproduktiewens. Bij elk item is
Alleen 'voors' 24% 20% 22% 67% 53% 60% eerst het aantal respondenten vermeld dat de overweging relevant acht;
'Voors' en 'tegens';'voors' daaronder staat vervolgens het aantal respondenten dat het betreffende

overwegen 36% 40% 38% 20% 33% 27% item geen reden vond bij de bepaling van de eigen reproduktiewens.
'Voors' en 'tegens'               4%    0%      2%    0%     0%      0%

'Voors' en 'tegens'; 'tegens' Tabel 6.48.

overwegen 12% 20% 16%    0%     7%      3%           Opvoedingswaarden: het maatschappelijke functioneren
Alleen 'tegens' 24% 20% 22% 13%     7%      10%

Partnerschap-type Burgerlijk type

N -                              25    25      50    15     15      30 man vrouw tot. man vrouw tot.

Gemiddeld 2.76 2.80 2.78 1.73 1.80 1.77
Zeer belangrijk                  0%    4%      2% 21% 29% 25%

Tabel 6.3. Belangrijk                       4%    0%      2% 21% 36% 29%

Specifieke overwegingen bij de reproduktie Enigszins belangrijk/terzijde

genoemd                          8%    0%      4%    7%     0%      4%
Partnerschap-type Burgerlijk type Niet genoemd 88% 96% 92% 50% 36% 43%

mal vrouw tot. man vrouw tot.
N -                                24    25       49    14      14       28

Kinderen horen erbij, maken 3            2                 5            7             10               17

het gezin volledig               3     0       3 0 00 Tabel 6.4b.
Opvoedingswaarden: bet sociale functioneren

In le kinderen leef je zelf 53 7 1 1 2
Voort 10 10 0 0 Partnerschap-type Burgerlijk type

man vrouw tot. man vrouw tot.

Behoefte aan/verlangen naar     10    13      23     7      9      16
kinderen                          2     4       6 2 02 Zeer belangrijk 25% 36% 31%    7%     0%      4%

Belangrijk 42% 28% 35% 21% 50% 36%

Fijn vinden kinderen iets mee 7 5      12 1 34 Enigszins belangrijk/terzijde

te kunnen geven/ze op te zien    2     0       2     0      0       0 genoeed 17%    8% 12% 43%     7%     25%

groeten Niet genoemd 17% 28% 22% 29I 43% 36%

Versteviging van de relatie/ 12 3     1      2       3            N-                              24    25      49    14     14      28

verrijking/van je samen 01 11 00
Tabel 6.4c.

Bevordering van je persoon- 34 7     0      0       0           Opoedingswaarden: het persoonlijke functioneren

lijke ontwikkeling 00 0 0 0 0
Partnerschap-type Burgerlljk type

Opvoeding (te) rwaar/toestand    8 8 16 1 34 man vrouw tot. man vrouw tot.

tn de wereld slecht 20 2 0 1 1
Zeer belangrijk 21% 28% 25%    7%     7%       7%

Beperking van je vrijheid en    11    12      23 1 45 Belangrljk 46% 36% 41% 21% 14% 17%

mogelijkheden 01 10 11 Enigszins belangri jk/terzi jde
genoemd                          8% 12% 10% 29% 21% 25%

Financtile koaten 03 31 0 1 Niet genoemd 25% 24% 24% 43% 57% 50%

00 00 20
N-                                24    25       49    14      14       28

N -                              25    25      50    15     15      30



7. Soclale ke erken Tabel 7.5.

Beroepisector (eventueel van laatitultgeoefend beroep)
Tabel 7.1. Partnerschartype Burgerlijk type
Relatievori

man vrouw tot. man vrouw tot.

Partnerschap-type Burgerlijk type
Wetenschappelijke e.a., vak-

Gehuwd                                   3                  14                     specialis
ten, kunstenaars 52% 60% 56%    7% 20% 13%

Samenwonend                             22                   1                     Beleidevoerende en hogere

leidinggevende functies          4%    0%      2%    0%  
   0%      0%

N- 25 paren 15 paren Administratieve functies 16% 16% 16% 13% 20% 17%

Commercidle functies             0%    0%      0% 33% 13% 23%

Tabel 7.2. Dienstverlenende functies        0%    4%      2%    0% 40% 20%

Leeftijd Ambachts-, induetrie-, trans-
portberoepen en verwante         4%    4%      4%  

 47%     7%     27%

Partnerschip-type Burgerlijk type Studerend 20% 16% 18%    0%     0%      0%

man vrouw tot. man vrouw tot. Geen beroep                        4%    0%       2%    0%     0%      0%

18-19 jur                       0%    4%      2%    0%     0%      0%           W -               
               25    25      50    15     15      30

20-24 jaar                        4% 20% 12%    0%     7%       3%

25-29 jaar 44% 48% 46% 33% 53% 43% Tabel 7.6.

30-34 jaar 52% 28% 40% 53% 33% 43% Huidige (oi,vang van de) arbeldsparticipatte

35-37 jaar                       0%    0%      0%   13%     7%     10%
Partnerschap-type Burgerlijk type

N -                                25    25       50    15     15       30
man vrouw tot. man vrouw tot.

Gemiddeld (in jaren) 29.48 27.28 28.38 29.06 30.53
29.80                                                                                               Werkloos                          4%    8%      6%    7%     0%  

    3%

Tabel 7.3. Hutsvrouw                        0%    0%      0%    0% 60% 30%

Duur van de relatie Studerend 24% 20% 22%    0%     0%      0%

Werkend  < 5 uur per week        0%    0%      0%    0
%     0%      0%

Partnerschap-type Burgerlilk type 5 - 10 uur            4%    0%      2%    0%    14%      7%

11 - 19 uur            4%    8%      6%    0%     7%      3%

1-2 jaar
26 -                                               0%

12%                     0%                                20 - 25 uur             8%
12% 10%    0%     7%      3%

2-3 jaar 16%                     7%                                      35 uur             0%
20% 10%    0%             0%

4-5 jaar
47%

32% 27% 35 uur en meer 56% 32% 44% 93% 14% 54%

5-10 jaar 28%

10 jaar en meer 12% 20Z N -                                25    25      50    15     15      30

Gemiddeld aantal uren werk 34.6 32.6 33.6 40.0 22.5 31.3

N- 25 paren 15 paren per week (alleen werkendent)

Gemiddeld (in jaren) 5.36 jaar 7.06 jaar

Tabel 7.4.
Ainvezigtwid kinderen

Partnerschap-type Burgerlijk type

Geen kinderen                          21                     3

1 kind                                  2                     1

2 kinderen                              2                    11

N- 25 paren 15 paren



Tabel 7.7. Tabel 7.8c.

Opleldingssector Verschillen in beateedbaar ink.oien tussen man en vrmw

Partnerschap-type Burgerlijk type Partnerschap-type Burgerlijk type
man vrouw tot. man vrouw tot.

Geen of gering verschil 32%                   0%

Algemeen onderwija               4%    8%      6% 13% 20% 17% man > vrouw, tot f 1000,-- 16% 13%

Onderwijzend personeel 32% 36% 34%    7% 13% 10% man > vrouw, meer dan f 1000,-- 32% 80%

Humantors                         0%    0%      0%    0%     7%      3%           vrouw > man, tot f 1000,-- 12%                     7%

Technisch onderwijs                8%    4%       6%   40%     7% 23% vrouw > man, meer dan f 1000,--        8%                   0%
(Para)medisch personeel          4%   12%      8%    0%     0%      0%                                                                        15 parenEconooisch, administratief en N- 25 paren
commercieel onderwljs 16%    0%      8% 27% 20% 23% Nita bene: klassen zijn benaderingen, zie noot 13 hoofdstuk 3.

Juridisch en bestuurlijk 12%    0%       6%    7%     0%      3%
Sociaal-cultureel onderwijs 24% 24% 24%    7%     0%      3%           Tabel 7.98.

Persoonlijke/sociale verzorg.    0%   12%      6%    0% 33% 17% Godsdienstigheid

Kunstonderwijs                     0%    4%      2%    0%     0%      0%
Partnerschap-type Burgerlijk type

N -                                25    25      50    15     15      30 man vrouw tot. man vrouw tot.

Tabel 7.8a. Geen godsdienst 84% 80% 82% 20% 33% 27%

Besteedbaar individueel inkomen naar klassen Wel godsdienstig, geen kerk      0%    8%      4%   13%     0%      7%
Godsdienatig en kerkgenoot-

Partnerachap-type Burgerlijk type schap 16% 12% 14% 67% 67% 67%

man vrouw tot. man vrouw tot.
N -                              25    25      50    15     15      30            g

Geen                                8%    4%      6%    0%    13%      7%

f 500,-- of minder                4%   12%      8%    0% 53% 27% Tabel 7.9b.

van f 501,-- tot f 1000,-- 12% 20% 16%    0% 20% 10% Kerkbezoek (absolute aantallen)

van f 1001,-- tot f 1500,-- 28% 32% 30%    7%     7%       7%

van f 1501,-- tot f 2000,-- 24% 28% 26% 53%     0% 27% Partnerschap-type Burgerlijk type

van f 2001,-- tot f 3000,-- 24%    4% 14% 33%     7% 20% man vrouw tot. man vrouw tot.

van f 3001,- tot f 4000,--      0%    0%      0%    7%     0%      3%
Nooit/nauwelijks 31 44 48

N -                              25    25      50    15     15      30            Af en toe (feestdagen) 0 1 15 49
Geniddeld (in guldens) 1470 1170 1320 2080 530 1310 Regelmatig/vaak 11 21 23

Nota bene: gemiddelden zijn schattingen.
N- 43 7     10      10       20

Tabel 7.8b.
Besteedbaar inkomen per huishouden naar klassen Tabel 7.9c.

Gelijkgezindheld in godidlenstigheid
Partnerschap-type Burgerlilk type

Partnerschap-type Burgerlijk type

f 1000,- en minder                    4%                   0%

van f 1001,-- tot f 1500,--            0%                   0%                   Beiden niet
godsdienstig 72% 13%

van f 1501,-- tot f 2500,-- 32% 40% Beiden dezelfde godsdienst             8%                  53%

van f 2501,-- tot f 3500,-- 36% 47% Beiden godsdienstig, doch

van f 3501,-- tot f 4500,-- 28% 13% ene partner niet kerkelijk             0%                    7%

neer dan f 4500,--                     0%                   0%                    Een partner godsdienstig,
de ander niet 20% 27%

N- 25 paren 15 paren
25 paren 15 parenNota bene: klassen zijn benaderingen, zie noot 13 hoofdstuk 3. N=



Tabel 7.1Oa. Tabel 8.lb.

Sociail milieu (indlvidueel) Burgerlijk type naar feitelijke en gevenste Trienden/kennissenkring

(totaalpercentages)

Partnerschap-type Burgerlijk type
man vrouw tot. man vrouw tot. Feitelijke vrienden/kenniesenkring

alleen/in belden in alleen/in

Hoog 68% 56% 62% 27% 13% 20% hoofdzaak gelijke mate  hoofdzaak

Midden 32% 44% 38% 33% 20% 27% gezamen- afzonder-

Laag                              0%    0%      0% 40% 67% 53% lijke lijke

Gewenste kring
N -                                25    25      50     15      15       30             Gezamenlijke belangrijker  56%    7%          3%        0%    0%   66%

Gemiddeld 1.32 1.44 1.38 2.12 2.53 2.33 Beide even belang rijk/be-

Nota Bene: Vergelijk noot 5 en 9, hoofdstuk 3 en noot 3, hoofdstuk 7. lang hangt niet hiervan af 23%    7%         0%       0%    0%   30%
Afzonderlijke belangrijker  0%    3%         0%       0%    0%    3%

Tabel 7.1Ob.
79% 17%         3%       0%    0%  100%Verschillen in sociaal milieu tussen man en vroe,

Partnerschap-type Burgerlijk type Tabel 8.21.
Partnerachartype naar betekents afionderli jke vriec*len

Sociaal milieu gelijk 72% 67% (totaalpercentages)
hoog-hoog 48% 13%

midden-midden 24% 13% Persoonlilke betekents

laag-laag                           0% 40% Betekents voor de relatie geen enige grote

Sociaal milieu man > vrouw 20% 33%

hoog-mldden 20%                     7%                     Aanvulling                          0%        2%
12% 14%

hoog-laag                           0%                    7%                    Positieve invloed         
         2%       4% 14% 20% W

midden-lug                         0% 20% Neutraal                           8% 16% 38% 62%                   g

Sociaal milieu vrouw > man       8%                  0%                           Negatieve invloed
                  0%       2%       2%      4%

hoog-midden                         8%                   0%                    Bedreigend             
            0%       0%       0%      0%

hoog-laag                           0%                    0%
midden-114                         0%                    0%

10% 24% 66% 100%

N- 25 paren 15 paren Tabel 8.2b.
Burgerlijk type our bet/kenls afzonderlijke vrienden

8. Enkele kruistabellen ten behoeve van de beschrijving van type A en B (totaalpercentages)

Tabel 8.la. Persoonlilke betekents

Partnerschartype naar feltelijke en Se,enste vrienden/kennissenkring Betekenis voor de relatie geen entge grote

(totaalpercentages)
Aanvulling                         0%       0% 10% 10%

Feitelijke vrienden/kennissenkring Positieve invloed                  0%       0%       0%      0%

alleen/in belden in alleen/in Neutraal 37% 33%       0%     70%

hoofdzaak gelijke mate hoofdzaak Negatieve invloed                  7%       3%       0%     10%

Bedrelgend                         7%       3%       0%     10%gezamen- afzonder-
11 jke lijke

51% 39% 10% 100%
Gewenste kring
Gezamenlijke belangrijker 10% 14%         2%       0%    0%   16%
Beiden even belangrijk/be-
lang hangt niet hiervan af 6% 26% 16%       2%    0%   50%
Afzonderlijke belangrijker  2%    4%          2%       12%    4%   24%

18% 44% 20% 14%    4%   100%



Tabel 8.3a. Tabel 8.3d.
Partnerschartype naar comproiligenelgdheld en strategieEn voor Burgerlijk type naar comproolsgeneigdheld en strategiean voor
conflictoplossing (totaalpercentages) conflictoplossing (verticale percentering)

Compromisgeneigdheid Compromisgeneigdheid
compro- zoveel zoveel geen compro- zoveel zoveel geen
mt. mogelijk mogelijk compro- mis mogelijk mogelijk compro-

compro- eigen missen compro- eigen missen
Strategie@n voor conflict- mis standpunt Strategiean voor conflict- mis standpunt
oplossing oplossing
Geen strategiein                 0%      2%        6%      0%     8%             Geen strategieon 27% 33%       -        0%
Ontwijking of uitbarating        0%      0%        6%      0%     6%             Ontwijking of uitbarsting        9% 16% --      100%
Tendens naar actief werken 14% 24%         8%      0% 46% Tendens naar actief werken 45% 50%       --         0%
Actlef werken d.m.v. over- Actief werken d.m.v. over-
le8/onderbehandeling 12% 22%        6%      0% 40% leg/onderhandeling 18%      0%        -         0%

26% 46% 26%       0% 100% Gemiddeld 3.23 2.83 -- 2.00

Tabel 8.3b. Tabel 8.4a.
Burgerlijk type naar comproaisgemelgdheid en strategieln voor Partnerschap-type naar belang en betekenis van seluualiteit voor de
confllctoplossing (totaal percentages) elgen relatie (totaalpercentages)

Compromiggeneigdheid Belang van seksualiteit
compro- zoveel zoveel geen enigazing belangrijk zeer belangrijk
nia mogelijk mogelijk compro- Betekenis van seksualiteit

compro- eigen missen Hoort erbij                       0%         2%            0%       2%            w

Strategiedn voor conflict- mis standpult Uiting genegenheid 12%          8%             6% 26% C.
\0

oplossing Citing genegenheid en
Geen strategiein 20%       7%         0%      0% 27% lustbeleving                       2% 36% 28% 66%

Ontwijking of uitbarsting        7%      3%        0%      7% 17% Lustbeleving                      0%         2%            4%       6%
Tendens naar actief werken 33% 10%        0%      0%    43%
Actief werken d.m.v. over- 14% 48% 38% 100%

leg/onderhandeling 13%      0%         0%      0%    13%
Tabel 8.4b.

73% 20%         0%       7% 100% Burgerlijk type naar belang en beteken:is van seksualiteit voor de elgen

relatie (totaalpercentages)
Tabel 8.3c.
Partnerschartype naar compromligeneigdheid en strategiein voor Belang van seksualiteit
conflictoploseing (verticale percentering) enigazins belangrijk zeer belangrijk

Betekenis van seksualiteit

Compromisgeneigdheid Hoort erbij                         7%          3%             0%       10%

compro- zoveel zoveel geen Citing genegenheid 17% 37%            7%      61%
mis mogelijk mogelijk compro- Citing genegenheld 6

compro- eigen missen lustbeleving                       7%         10%             7%       24%

Strategielln voor conflict- mis standpunt :ustbeleving                       0%          3%             3%        6%

oplossing
Geen strategian                  0%      4% 31% 53% 17% 100%23Z

Ontwijking of uitbarating        0%      0%       23%     --

Tendens naar actief werken 54% 50% 31%     --
Actief werken 46% 46% 23%     -

Gemiddeld 4.46 4.33 3.15     --



Tabel 8.4c. Tabel 8.5b.
Partnerschap-type naar belang en betekents van seksualitelt voor de Burgerlijk type naar vens en aanvezigheid redenen voor/tegen procreatte
eigen relatie (verticale percentering) (totaalpercentages)

Belang van seksualiteit Aanwezigheid redenen voor/tegen procreatie

entgazins belangrijk zeer belangrijk alleen 'voors en tegens' alleen
Betekenis van seksualiteit 'voors' 'voors' beide in 'tegens' 'tegen.'
Hoort erbij                       0%         4%            0% over- even- over-

Ulting genegenheid 86% 17% 16% Bewust besluit?/ wegen wicht wegen
Uiting genegenheid 6n wens procreatte
lustbeleving 14% 75% 74% Ouders:
Lustbeleving                      0%         4% 11% was vanzelfsprekend 53%     7%     0%        0%        0%   60%

was bewust begluit       0%    20%     0%        0%        0%   20%

Gemiddeld 2.14 2.79 2.95 Kinderlozen:
ja, zeker kinderen         7%      0%      0%         0%         0%    7%

Tabel 8.*d.                                                                                                       0%     0%     0%        0%        3%    3%twijfelt
Burgerlijk type naar belang en betekents van seksualitelt voor de eigen neen                        0%     0%     0%         3%         7%   10%

relatie (verticale percentering)
60% 27%  0%   3%   7% 100%

Belang van seksualiteit
enigazins belangrijk zeer belangrijk B. FREQUENTIEVERDELINGEN RKLATIFTYPE C

Betekenis van seksualiteit
Hoort erbij 22%         6%            0%                      Tabel 9.1.

Uiting genegenheid 56% 69% 40% Hoof dkenmerk,m de eigen relatie
Uiting genegenheid en
lustbeleving 22% 19% 40% Oriantatie Geslacht W

Lustbeleving                      0%         6% 20% Partnerschap  Burgerlijk man vrouw              O

Gemiddeld 2.00 2.25 2.80 Centraliteit van de Be-
zinseenheid                       1            7        5      3
Centraliteit van de kame-

Tabel 8.5a. raadschappelijkheid              6            2        3      5
Partnerschap-type  naar  vens  en ainvezigheld redenen voor/tegen Centraliteit van de indi-

procreatie (totaalpercentages) vidualiteit                       2            0        1      1

Aanwezigheid redenen voor/tegen procreatie Gemiddeld 2.11 1.22 1.56 1.78

alleen 'voors' en 'tegens' alleen
'voors' 'voors' beide in 'tegens' 'tegens' Tabal 9.2.

over- even- over- Bagisorlintaties met betrekking tot de elgen relatie
Bewust besluit?/ wegen wicht wegen
wens procreatte Oriantatie Geslacht

Ouders: Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

was vanzelfsprekend       6%     0%     0%        0%        0%   6%
was bewust bealuit        2%     8%     0%        0%        0% 10% Gezinsvorming                             3                 6           0         4

Kinderlozen: Eenheld vormen                    1            5        2      4

ja, zeker kinderen 14% 20%     0%        0%        0% 34% Huiselijkheld/gezelligheid       2            5        5      2
twijfelt                   0%    10%     2% 12% 10% 34% Kameraadschappelijkheid          7            4        4      7
neen, geen kinderen       0%     0%     0%        4% 12% 16% Wederzijdge stimulans            2             1        0      3

Individu-zijn                    5             1        2      4
22% 38%      2% 16% 22% 100%

(Aantal personen bij wie een basisoriontatie is aangetroffen).



Tabel 9.3. Tabel 9.7.
Paar- of individugerichtheid (schaalconstructie) Mate van scheiding Tan beschikking over individuele financille middelen

Nota Bene: scores per paar
Ori2ntatie Geslacht

Partnerschap  Burgerlljk man vrouw Relatte-type C

In hoofdzaak paarldeaal          3            2        3 2 Eenzijdige regelingen              1
Deels paar, deels individu       6            7        6 7 Gezamenlijke regelingen            5
In hoofdzaak individu- Half gescheiden regelingen         1
girtcht 0             0 00 Gescheiden regelingen              2

Gemiddeld 1.67 1.78 1.67 1.78
Tabel 9.8.

Tabel 9.4. Feitelijke ¥rijetijdsbesteding (totaal)
Burgerlilke ori/ntatle (schaalconstructle)

Oriintatle Geslacht

Oriintatie Geslacht Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

Partnerechap  Burgerlijk man vrouw
In hoofdzaak samen               6            8        8      6

Sterk burgerlijk                 0            1        1 0 Accent op samen, ook wel
Deels burgerlijk 5 7 7 5 wat af zonderlijk                 3            1        1      3
Niet burgerlijk                  4            1        1 4 Deels eamen, deels af-

zonderlijk                       0            0        0      0
Gemiddeld 2.44 2.00 2.00 2.44

Gemiddeld 1.33 1.11 1.11 1.33

Tabel 9.5. W
Individualistische oriEntatte (schaalconstructie) Tabel 9.98. .4

-
Feitelljke vrijetijdsbesteding: bezoek en uitatapjes

Orientatie Geslacht
Partnerschap  Burgerlijk man vrouw Oriantatie Geslacht

Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

Sterk individualistisch          1            0        1      0
Deals individualistisch          5            1        2 4 In hoofdzaak samen               6            8        8      6
Niet individuallatisch           3            8        6 5 Deels samen, deels af-

zonderlijk                       3            1        1      3
Gemiddeld 2.22 2.89 2.56 2.56 In hoofdzaak afzonderlijk        0            0        0      0

Tabel 9.6. Gemiddeld 1.33 1.11 1.11 1.33

Visie op samen doen/samen delen versus geheel je eigen leven leiden
Tabel 9.9b.

Oriantatie Geslacht Feitelijke vrljeti jdsbesteding: hobby's

Partnerschap  Burgerlijk man vrouw
Oridntatie Geslacht

Alles/zoveel nogelijk samen       1             3         2 2 Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

Accent sterk op samen, wel
wat afzonderlijk                 4            4        3 5 In hoofdzaak samen               2            2        2      2

Samen 6n afzonderlijk            4            2        4 2 Deels samen, deels af-

Accent sterk op afzonder- zonderlijk                       2            2        2      2

lijk, wei wat samen              0            0        0 0 In hoofdzaak afzonderlilk        5            5        5      5
Geheel je eigen leven leiden     0            0        0      0

Gemiddeld 2.33 2.33 2.33 2.33

Gemiddeld 2.33 1.89 2.22 2.00



Tabel 9.9c. Tabel 9.13.

Feitelijke vrijetijdsbesteding: vakantle Nastrevenswaardigheid van een duurzame relatie

Ortintatie Geslacht Ori5ntatie Geslacht

Partnerschap  Burgerlijk man vrouw Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

In hoofdzaak samen               9            9        9 9 Absoluut nastrevenswaardig       6            8        6      8
Tot een zekere grens              2            1        2      1

Nauwelljks/niet                   1            0        1      0

Tabel 9.10.

Feitelijke beslultioningspatronen Gemiddeld 1.44 1.11 1.44 1.11

Orilntatte Geslacht Tabel 9.14.

Partnerschap  Burgerlijk man vrouw 09- en aantrekkelijke kanten van een dourzame relatte

Eenzijdige besluitvorming        1            2        1 2 Oriontatie Geslacht

Gezamenlijke bealuitvorming      6            7        8 5 Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

Bealuitvorming leder voor
zich                              2            0        0 1 Alleen positieve kanten          4            6        5      5

In hoofdzaak positief             1            1        1      1

Gemiddeld 2.11 1.78 1.89 1.67 Positief en negatief             4            2        3      3

Tabel 9.11. Gemiddeld 2.00 1.56 1.78 1.78

(Wenselijk geachte) hechtheid .an de o.derlinge band
Tabel 9.15.

Ori8ntatie Geslacht Wenselijkheid van een duuriane relatie                                           t

Partnerschap  Burgerlijk man vrouw N
Orientatie Geslacht

Zeer hechte band/sterke Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

binding                           2            7        5      4
Wel een hechte band, niet Zeer wenselijk                   4            6        4      6

absoluut of exclusief            5            2        3 4 Deels wenselijk                   1             1        2      0
Band alleen in bepaalde Niet bijzonder wenselijk         3            2        2      3

opztchten                         2            0        1 1 Ongewenst                         1            0        1      0

Zoveel mogelijk ongebonden       0            0        0      0
Gemiddeld 2.11 1.56 2.00 1.67

Gemiddeld 2.00 1.22 1.56 1.67
Tabel 9.16.

Tabel 9.12. Fettelljk vrlenden/kennissenpatroon
Inzet voor de relatte

Oriintatie Geslacht

Orilntatle Geslacht Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

Partnerschap  Burgerlijk man vrouw
(81 jna) alleen gezamenlijk       4            7        7      4

Inzet absoluut, geen Gezamenlijk en enkele af-
voorbehoud                        1            3        2 2 zonderlijk                        3            1        1      3
Zoveel mogelijk, tot een Gezamenlijk en af zonderlijk

zekere grens                      7            6        6 7 (ongeveer gelijk)                 1            1        1      1

Soms gewenst, soms over- Afzonderlijk en enkele ge-
bodig                             1            0        1 0 zamenlijk                         1            0        0      1

Gemiddeld 2.00 1.67 1.89 1.77 Gemiddeld 1.89 1.33 1.33 1.89



Tabel 9.17. Tabel 9.21.
Relatief belang van gezaaenlijke en af zonderlijke vrienden Betekenls van afzonderlijke ¥rlenden ( persoonlijk  in voor relatie)

Oriantatie Geslacht C r.intatie Geslacht
Partnerschap  Burgerlljk man vrouw Par=nerschap  Burgerlijk man vrouw

Gezamenlijke belangrijker        6            8        8 6 Negatief tot min of meer
Beide even belangrijk/be- neutraal                          2            6        5      3
lang hangt niet hiervan af       2             1        1 2 Matige betekenis                 4            2        2      4
Afzonderlijk belangrijk          1            0        0 1 Behoorlijke tot sterke

betekents                         3            1        2      2
Gemiddeld 1.44 l.il 1.11 1.44

Gemiddeld 2.11 1.44 1.67 1.89
Tabel 9.18.
Openheid van de relatie Tabel 9.22.

Seksuele exclusiviteit
Oriantatie Geslacht

Partners/hap  Burgerlijk man vrouw Crilitatie Geslacht
Parfnerschap  Burgerlijk man vrouw

(Zeer) besloten                  5            8        8      5
Besloten, lichte openheid        2            0        0 2 Absoluut ontoelaatbaar           3            4        3      4
Deels open tot zeer open         2            1        1 2 Niet altijd uitgesloten          5            5        5      5

Geoorloofd, doch problema-
Gemiddeld 1.67 1.22 1.22 1.67 tisch                             1            0        1      0

Tabel 9.19. Gemiddeld :.78 1.56 1.78 1.56 W
\1

Persoonlijke betekents van afzonderlijke vrienden 6,
Tabel 9.23.

Oriantatie Geslacht Houding ten opzichte van de e ancipatie(beveging)
Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

Oriintatie Geslacht
Geen betekents                   2            5        4 3 Par:nerschap  Burgerlijk man vrouw
Enige betekenis                    4             4         4      4
Sterke betekents                 3            0        1 2 Emancipatie(beweging) zon-

der meer negatief                0            0        0      0
Gemiddeld 2.11 1.44 1.67 1.89 Emancipatiegedachte wel po-

sitief, beweging negatief        3            7        6      4
Tabel 9.20. Emancipatiebeweging wel po-
Betekenis af zonderlljke Trienden voor de relatie sitief, wel enkele beden-

kingen                            2            2        2      2
Ori@ntatie Geslacht Emancipatiebeweging zonder
Partnerschap  Burgerlijk man vrouw meer positief                    4            0        1      3

Bedreigend of minstens een Gemiddeld 3.11 2.22 2.44 2.89

negatieve tnvloed                0            3        2      1
Noch aanvullend, noch be-
dreigend                          7            5        5      7
Aanvulling of minstens po-
sitieve invioed                    2             1         2       1

Gemidde ld 2.22 1.78 2.00 2.00



Tabel 9.24. Tabel 9.28.

Geslachtsspecifieke geschiktheid voor bepaalde taken Feitelijke taakverdeling: arbeldiparticipatie e.d.

Orilntatie Geslacht OriWntatie Geslacht

Partnerschap  Burgerlijk man vrouw Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

Geen verschil                     3            2        1 4 Werkloos
Wel verschil: fysiek, Huisvrouw                         3            1        -      4

opvoeding                         5            3        4 4 Studerend
Wel verschil: "natuurlijke" Werkend  <5 uur per week        -                     -      -

eigenschappen                     1            4        4 1 5 - 10 uur
11 - 19 uur                          -

Gemiddeld 1.78 2.22 2.33 1.67 20 -2 5 uur             1            -        -      1
26 -3 5 uur             1            1        -      2

Tabel 9.25. 35 uur en meer          4            7        9      2

Belang van bultenshuis werken door ge u,de of samenwonende vrouw

Oriintatie Geslacht
Partnerechap  Burgerlijk man vrouw

Positief, onmisbaar              7            3        4      6
Wel positief,behalve ingeval
van problemen met kinderen       1            2        1      2

Niet zo belangrijk               1            4        4      1

Onbelangrijk of negatief         0            0        0      0 W

Gemiddeld 1.33 2.11 2.00 1.44                                                                                                  
  .2

Tabel 9.26.

Visie op de ideale taakverdeling

OriEntatie Geslacht
Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

Traditionele verdeling           0            2        2      0

Ongelijke verdeling met be-
hoorlijke gelijkheidstrends      1            3        2      2
Geheel gelijke verdeling         8            4        5      7

Gemiddeld 2.89 2.22 2.33 2.78

Tabel 9.27.
Fettelijke taakierdeling: huisboodelijke taken

Oribtatie Geslacht

Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

Traditionele verdeling           3            5        5      3

Vrouw meer, doch niet alles      5            3        3      5
Gelijke verdeling                 1            1        1      1

Gemiddeld 1.78 1.56 1.56 1.78



Tabel 9.29. Tabel 9.3la.
Stroomdiagram paren type C inzake variabelen rolverdeling Communicatie-frequentie: huishouden

Acht paren bij wie de verdeling E&n paar bij vie er een gelijke Ori ntatie Geslacht
van huishoudelijke taken onge- verdeling van huishoudelilke ta- Partnerschap  Burgerlijk man vrouw
lijk is ken plaatevindt, beiden beroeps-

matig werkzaam zijn (full-time), Nooit/nauwelijks                   0             0         0      0
conform beider ideaalbeeld Af en toe/een enkele keer        4            5        4      5

1 '       ····Regelmatig 2                4          51

Vier paren bij wie de vrow huts- Vier paren bij wie de vrouw Gemiddeld 2.89 2.44 2.56 2.78
vrouw is en de man full-time werkt (deels part-time, deals full-time)

beroepsmatig werkt en de man full- Tabel 9.3 lb.
time Co=unicatie-frequentie: financiEn

1                                        1
Or"ntatte Geslacht

Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

Twee paren bij wie de vrouw ar- Twee paren bij wie de man arbelds-
beidsparticipatie zeer belangrijk participatie van de vrouw minder Nooit/nauwelijks                 0            1        1      0
vindt, terwi jl de man hierover wenselijk/belangrijk acht en een Af en toe/een enkele keer        4            2        2      4
nogal ambivalent is; beiden hul- traditionele rolverdeling voor-                                               3            4        5      2Regelmatig
digen wel het ideaal van de ge- staat Vaak                              2            2        1      3

lijke rolverdeling
Twee paren bij wie de man arbeids- Gemiddeld 2.78 2.78 2.67 2.89

E&n paar bi j wie de vrouw arbeids- participatie van de vrouw zeer W
participatie wenselijk acht, ten- wenselijk acht en een gelijke rol- Tabel 9.31c. -4

WI
zij het de kinderen schaadt; de verdeling als ideaalbeeld heeft Co unicatte-frequentie: verk
man vindt arbeldsparticipatie van
de vrouw niet wenselljk/nodig; Alle vrouwen vinden hun arbeids- Oriintatie Geslacht

beiden huldigen wel het ideaal van participatie onmisbaar en huldigen Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

de gelijke rolverdeling de gelijke rolverdeling ala
ideaalbeeld Nooit/nawelijks                           1                   0             0          1

Een paar blj wie de vrouw arbelds- Af en toe/een enkele keer        0            3        3      2
participatie onnodig vindt, ter- Regelmatig                       3            2        3      2
Wijl de man dit wel zeer wenselijk Vaak                                                            5                         4                 4             5

vindt; huishoudelijke taken delen
belden meer aan de vrouw toe Gemlddeld 3.33 3.11 3.11 3.33

Tabel 9.30. Tabel 9.3ld.
Visit op essentille gespreksonderierpen 01=unicatie-frequentie: gevoelens en emoties

Oriantatie Geslacht Oridntatie Geslacht

Partnerechap  Burgerlijk man vrouw Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

Ceen essentifle onderwerpen 1 0 0 1 Nooit/nauwelijks                 0            1        1      0
Accent op dagelljkse zaken       2            3        3 2 Af en toe/een enkele keer         5             5         6      4

Accent op dagelijkse 6n Regelmatig                        2            2        1      3

persoonlijke zaken               5            6        5 6 Vaak                             2            1        1      2
Accent op persoonlijke zaken     1            0        1      0

Gemiddeld 2.67 2.33 2.22 2.78

Gemiddeld 2.67 2.67 2.78 2.56



Tabel 9.]le. Tabel 9.33.

00••unlcatie-frequentie: ellen relatte Absolute open- en eerlijkheld ten opztchte van elkaar

Oriantatie Geslacht oriantatie Geslacht

Partnerschap  Burgerlijk man vrouw Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

Nooit/nauwelijks                 0            0        0 0 Altijd open en eerlijk zijn      1            2        1      2
Af en toe/een enkele keer        4            5        5 4 Some beter moment afwachten      1             1        1      1

Regelmatig                        1            4        3 2 Soms mag je (iets ver)zwijgen    5            2        3      4
Vaak                              4            0        1 3 Niet alles vertellen             2            4        4      1

Gemiddeld 3.00 2.44 2.56 2.89 Gemiddeld 2.89 2.89 3.00 2.22

Tabel 9.3lf. Tabel 9.34.

C=unicatie-frequentle: algemene opvattingen Visie op voorwaarden voor een goede Terbale caamunicatte

Oriantatie Geslacht Oriantatie Geslacht

Partnerschap  Burgerlijk man vrouw Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

Noolt/nauwelijk8                 0            1        1 0 Praten gaat vanzelf              0            2        1      1

Af en toe/een enkele keer        4            4        3 5 Grotendeels vanzelf, noemt
Regelmatig                       4            3        4 3 toch enkele voorwaarden          3            3        2      4
Vaak                              1            1        1 1 Niet vanzelf, noemt (een of)

meerdere voorwaarden             6            4        6      4

Gemiddeld 2.67 2.44 2.56 2.56
Cemiddeld 2.67 2.22 2.56 2.33 W

Tabel 9.32a.
Co-unicatte-frequentle totaal: dagelijkse zaken Tabel 9.35.

Functie van conflicten
Oriantatie Geslacht

Partnerschap  Burgerlijk man vrouw Oriontatte Geslacht
Partnerschap  Burgerlilk man vrouw

Hoogst zelden                    0            1        1      0
Af en toe/some                   4            3        3 4 Verstorend, negatief voor

Regelmatig                        4            5        5 4 de relatte                        1            0        1      0
Vaak                              1            0        1 0 Sims veritorend, soms

posittef 2                5          43

Gemiddeld 2.67 2.44 2.89 2.56 Wel verstorend, maar ult-
eindelijk positief voor

Tabel 9.32b. relatie                           3            1        1      3
Ce,iunicatie-frequentie  totaals persoonlijke zaken Positief, goed voor relatie      3            3        3      3

Orifntatie Geslacht Gemiddeld 2.89 2.78 2.67 3.00

Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

Hoogit zelden                    0            2        2      0
Af en toe/soms 7                5          57
Regelmatig                        0            2        1      1
Vaak                              2            0        1      1

Gemiddeld 2.44 2.00 2.11 2.33



Tabel 9.36. Tabel 9.40.

Coiproaligeneigdheld Duur van de relatie

Oribtatie Geslacht Relatie-type C
Partnerschap  Burgerlijk man Now

1-2 jaar                          0

Compromis zoeken                 3             1        2 2 2-3 jaar                          0
Zoveel mogelijk comp:mis, 3-5 jaar                          3

soms eigen standpunt             4            4        5 3 3-10 jaar                         5
Zoveel mogelijk eiden stand- 10 jaar en meer                   1

punt handhaven                   1             4        2      3
666 compromissen                1             0        0 1 Gemiddeld (in jaren) 6.8

Gemiddeld 2.00 2.33 2.00 2.33 Tabel 9.41.
Aanwezigheid kinderen

Tabel 9.37.
Cehanteerde manteren van conflictoplossing Relatie-type C

Orilntatie Geslacht Ceen kinderen                    4

Partners/hap  Burgerlijk man vrouw 1 kind                            2

2 kinderen                        3

Geen strategiet                 0            2        1      1

Ontwijking en/of emotionele Tabel 9.42.

uitbarating                       1             2        1 2 Besteedbaar individueel inkomen naar klassen

Tendens naar actief werken
aan conflicten                   6             2        3 5 Oriantatie Geslacht W

.J
Actief werken aan conflicten     2             3        4 1 Partnerschap  Burgerlijk man vrouw -1

Gemiddeld 3.11 2.67 3.11 2.65 Geen                                1             0         0      1

f 500,-- of minder               2            1        0      3
Tabel 9.38. van f 501,-- tot f 1000,--       0            0        0      0
Relatievorm van f 1001,-- tot f 1500,--      3            2        0      5

van f 1501,-- tot f 2000,--      1            2        3      0
Relatie-type C van f 2001,-- tot f 3000,--      2            3        5      0

van f 3001,-- tot f 4000,--      0            1        1      0

Gehuwd                                                       8
Samenwonend                       1                                                Gemiddeld (in guldens) 1220 1920 2360 780

Nota bene: gemiddelden zijn schattingen.

Tabel 9.39. Tabel 9.43.

Leeftijd Besteedbaar inkomen per huishouden naar klassen

Oriantatie Geslacht Relatie-type C

Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

f 1000,-- en minder              0
18-19 jaar                       0            0        0 0 van f 1001,- tot f 1500,-      0
20-24 jaar                         0              1         0 . van f 1501,-- tot f 2500,--       1

25-29 jaar 5                3 4 van f 2501,-- tot f 3500,--      5

30-34 jaar 3                  4 43 van f 3501,-- tot f 4500,--      2

36-37 jaar                         1              1         1
1 meer dan f 4500,--               1

Gemiddeld (in jaren) 29.5 30.0 30.1 29.3 Nota bene: klassen ziln benaderingen, zie noot 13 hoofdstuk 3



Tabel 9.44. Tabel 9.48.
Verschillen in besteedbaar inkomen tussen man em vrotn, Socinal milieu (individueel)

Relatie-type C Ori#ntatie Geslacht

Partnerschap  Burgerlijk man vrouw
Geen of gering verschil                0
Man > vrouw, tot f 1000,--             2                                          Hoog                              3            2        3      2
Man > vrouw, meer dan f 1000,--        7                                          Midden                            6            4        5      5
Vrouw > man, tot f 1000,--             0                                          Laag                              0            3        1      2
Vrouw > man, meer dan f 1000,--        0

Gemiddeld 1.67 2.11 1.77 2.00

Tabel 9.45. Zie ook opmerkingen bij tabel 8.1Oa.
Godsdienstigheid

Tabel 9.49a.
Orilntatie Geslacht Verschillen in sociaal allieu tussen man en vrouw
Partnerschap  Burgerlijk man vrouw

Relatte-type C
Geen godsdienst                   1             1        1      1
Wel godsdienstig, geen sociaal milieu gelijk       4
kerkgenootschap                  4            2 3'3 hoog-hoog                     1
Godsdienstig En kerkge- midden-midden                3
nootachap                        4            6        5 5 laag-laag                    0

sociaal milieu man > vrouw  3
hoog-midden                   1

Tabel 9.46. hoorlaag                        1                                                        W
...'

Kerkbezoek midden-laag                   1                                                Co
sociaal milieu vrouw > man  2

Ori@ntatie Geslacht                                                      1hoog-midden
Partnerschap  Burgerlijk man vrouw hoog-laag                    0

midden-laag
Nooit/nauwelijks                   1             0         0       1
Af en toe (feestdagen)           2            3        3      2
Regelmatig/vaak                  1            3        2 2 Tabel 9.49b.

Verschillen in sociaal milleu tussen orilntatie,

Tabel 9.47. Relatie-type C
Gelijkgezindheld in godsdlenatighet,1

seciaal milieu gelijk       4
Relatte-type C hoog-hoog                     1

midden-midden                3

Belden niet godsdienstig         1                                                     laag-laag                    0
Beiden dezelfde godsdienst 4 sociaal milieu p>b        4
Belden godsdienstig, doch hoog-midden                  1
ene partner niet kerkelijk 4 hoog-laag                     1
Een partner godedienstil,                                                                                            2midden-laag
de ander niet                    0                                                 sociaal milieu b> ,        1

hoog-midden                   1

hoog-laag                    0

midden-laag                  0



MATRIX VAN INDIVIDUELE SCORES OP DE VARIABELEN UIT DE CLUSTERANALYSE

var.nr. VN2 V127 VN) V128 SNt SN2 SN) SN4 VN4 V126 VN12 V)36 V41 V42 VNS VN6 VN13 VN14 V)15 V51 V)7 VNB VN9 V)10 VNll V)19 VN22 VN24 VNWO VN25 VN26

resp.nr.

1 21 11221221 1 2 1 2 3 1 1 3 1 3 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1
2             21 21 2 1 2111 1 2 221 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 1
3 24 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 2 3 2 111
4 21 1 1 3 2 2222 1 2 1 2 1 2 1 2 2 111 332332 3 3 2
5 432332322122 222 132332333 3123332
6 33 23322221 12123233332333 3233322
7 31 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 2 2 3 1 2
8 11 1 1 1 1 1112 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1
9 33 2 1 2 2 3224122212132 231 3 3 23 3 3 3 1 2
10         3   1    2   1    2 1 3 2 1 4 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 2 3 1 3
11          1 1 1 1 2 1 2212 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 3 2 3 1 1
12         2   2    1   2    3 1 2222 1 2 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 1
13         2 2 1 3 2 2 32243332 2333333233 3323333
14          3 4 1332232433 3 2 3233333333 3223331
15         3   3    1   2    3 1 2222 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 233 2 3 33 2 1 1
16          2   1     1   2    2 1 2222 1 2 2 2 211 2 2 1 1 2232333212
17         2   3    1   1    2 2 3212 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 321 2222212
18         3 3 2 2 22322222 1 1 1 3 1 1 2 3 2 1 2 1 2313312
19         1   1    2   1    2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 3 1 1 3 2 1 1 3 2 1 2 1
20         2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 111
21         1 2 2 2 3132 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 322 3 3 2 3 3 3 312  WIJ
22         1 2 11213221 1 1 1 1 3 1 2 1 2 3 2 3 2 1 1 3 3 3 2 2 2   W
23         3 2 1 1 2 1 22122321 3 1 1 2 1 1 2 3221333 111
24          3 1 1 1 2121 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 1 1 1 3 3 1 1 2
27          4   3    2 2 312224 2 3 1 2 3 3 2 1 1 1 1333 2122323
28         3 1 1 2 1 1 2 2 1 4 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2
29         1   3    1   2    3 1 3 2 1 1 1 1 3 2 333 2 2 232 3 3 2 2 3 2 232
30          1 3 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 131 2 2 3 1 1232132212
31          2 2 1332211223 2 2 122 2 1 222 3 3 2132212
32         2 2 2 1 21311212 1 1 111 3 1 1 i 1322321212
33         2   3    2 1 211212 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3233322 131
34          3 3 12222112 1 2 1 1 111 3 1 3231333 3 2 3 1 2
3         3   3    2   2    3 1 2212 121213112222322323221
36          1   3    2 2 3 1 222212222112233233 2323332
37          1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1111111 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1
38         1   2    1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 111 1 1 1 1 221 2 2 3 2 2 1 1
39          1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 123333 2 3 3 2 1 1 2
40 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 22 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2
41         1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 1
42         3 3 1 3 232222123 3 4 3 1 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1
43  3 1 12223112122231332 2 1 1 2 3 1 1 2 2323
44         1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1
45         3 1 2 1 3 1 2212 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 3 3 3 1 2
46         2 3 1 2 122 122 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 2 2 322
47        2 3 2 2 3 1 2224 1 2 1 2 3 1 1 1 1 3 1 333 2212222
48        2 3 2 2 3 1 2 2 1 4 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 1 333 2 3 22122
49        1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1111111 1212333 3 2 1
50         1 1 1 1 21211212 1 1 111 1 1 111 111332222



var.nr. VN2 V127 VN3 V128 SNI SNZ SN3 SN4 VN4 V126 VN12 V)36 V41 V42 v)5 VN6 VN13 VN14 VN15 V51 VN7 VNS VN9 VN10 Vyll VN19 VN22 VN24 VN20 VN25 VN26

resp.nr.

51          1 3 2 1 212 11212221 3 3 3 1 3 i 3 1 1 2 3 3 2 3 1 2
52         1 1 2 1 2121 1 2 1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 1 2
53         4 4 2 3 ]1322223 321 3 3 3 3 222 3 3 3332332
54          2   3    2 3 31322212222 1 2 1 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3     2

55          4   3    2 2 322 222222 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2332
56         3   3    1   3    3 2 222222222122 2 2 1 233 2 3 2 3 222
57         4 1 2 2 222 213 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 33331332 232
58         1 2 1 1 22222322 2 2 3 1 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3
59         4 3 233223332 3 3 2 133 3 3 122 333333 3 3 2
60  3 3 2 2 3 3 233313334333331 333 3 3 2 2 3 3 1
61          3   3    2 3 3 3 3333 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
62         3 4 1 3 33233333 131 3 3 3 3 3 2 3333323 332
65         3 3 2 2 33123232 123 3 3 3 3 3333 322333 3     2

66 3 3 1 3 3 2 323 2 3 232331333 3332223 2 3 3     2

67         4 3 2 2 321 324 3 3 323 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 2 2331
68          1   3    2 2 321 2242332 331 2 3 1 1 2 3 3 1 1 3 2 3 3     1

69         4   4    1   3    3 2 2224 3332423 3 3 3 3 3333322 332
70 44133323143 2332 2 2 2 3 3 2 333333 2312
71         4   3 1 2 2 1 221 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 331221 1 3 1 2
72          4   1    1   2    2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 131111 2 2 3 2 2 3 1 2212
73         4 3 2 2 3 1 232 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 333 1 3 3 1 3 3 332
74          4 3 2 3 3 1 23221222 1 2 1 1 3 3 2 333 3 2 3 3 232 W
75           1    3     1 2 3 1 1 2 2 3 2 3 224 3 2 3 1 3 1 233 3 2 2 2 2 3 1
76         4 4 2 2 3 1 2213 2 3 2 1 322 3 1 3 2 2 3 3 3 223 332  0
77         4   3    2 3 321 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3323322
78         4   3    2 3 322 331 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 333 2123332
79         4   3    1 3 3 1 3234 2 2 221 2 2 3 1 1 2 233232 3332
80 2 2 1 3 3 1 2224 3 2 222 2 1 1 1 3 3333 2332332
81          3 4 2 2 3 3 2 3 2 4 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 333332 3232
82         3   3    2 2 3 1 3 2 2 4 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2
83         4 1 123231221 22233232 2 2 333 2 3 3 3 3 1 2
84  4 3 1 2 3322 3 2 1 2 2 2 4 3 3 3 3 1 2 233232 3232
85         3 4 2 3 32222433 3 2 323 3333 333 3123333
86         3 4 2 3 322 234 3333221 3 2 3 2 233 3 1 22131
87          3 4 2 2 3 1 3222 2 2 2 2 1 1 2 2 232333232 3322
88         1 4 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3312

89         3 2 2 2 3 2 1 2 1 4 1 2 1 2 1 1 2 3 2 3 1 2 3 2 2 1 33133
90 4 2 2 2 2 2 3 2 1 4 1 3 2 2 3 1 1 2 3 3 2 1 32232 3333
91          3 3 2 2 3 2 2223 2312333 3 1 232 333233232
92         2 3 1 2 222 213 2 2 221 1 1 3 1 1 2 3 3 3 3 2 3 2 322
93         3 4 2 3 3 3 1 3 3 4 3 3 324 3 3 3 3 3 3 333331 3 3 3     3

94          4 4 1 3 3 2 3 2 2 4 2 3 3 2 3 1 2 3 3 32233332 3 3 3     3

95          4 4 2 3 32132323 334 1 2 3 3 223 33322 2333

96          3   3    2   3    3 2 2323 ]332 3 3 1 1 3 322 3331333 2     1

97         3   2    2   2    3 2 3 2 2 4 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3233233 3 3 3 3 2

98          3 3 1 3 2 2 3 1 1 4 1 2 2 2 1 3 1 21 3 2 3 3 3 3 1 3 2 1 3     2

99 3 3 1 3]2 1 2 2 4 1 2 2 2 322 3 1 3 3 3 3 3 3223332

100 2 1 1 2 3 1 22241222 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 1 33132

101 3 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 22332 3 3 323 33212 3332

102 3 3 2 2 3232 2 4 2 3 2332333 3 2 333 2132312



var.nr VN16 VN17 VN18 VN27 SN5 var.nr. VN16 VN 17 V)18 VN27 SN5 TOELICHTING BIJ DE MATRIX

resp.nr. resp.nr.

1 2    2    1    1    1 51 2 3 1 1 2 * Een overzicht van de omschrijving van alle vartabelen en van

2         2    1    3    1    2      52          1    4    3    1    1            de range van hun categoriein bevindt zich op de volgende3 1 2 1 1 2 5 3 3 3 3 2 3 bladzijde.
4 33 1 1 2 5 4 2 3 2 2 3
5                   1         2         1         1         2            55                     3 2 3    2    2          * Globaal kan de betekenis van de scores als volgt worden
6 3 1 3 1 2 5 6 3 3 322 geInterpreteerd: de laagste score (1) vertegenwoordigt
7 2 2 1 1 1     57         3   4    3   1    1 de meest "burgerlijke" positie; de hoogste score (meestal
8 12 1 1    1      58         3   4    1    1    1 3 o f 4)d e meest "moderne" positie. Uiteraard geven alleen
9 22 1 2 1 59  3 2 3    1    1            de tabellen de specifieke en genuanceerde informatie over1 0 1 2 1 2 1 6 0 3 4 3 1 2 de scores van elke variabele.
11         3 1 1 2 1 6 1 3 2 1 2 3
12         2    2    3    2    2      62          2    3    1    2 2 * Via de specifieke opbouw van de respondentnummers kunnen
13         2    3    2    2    2      65          3    3    2    2    3            de volgende kenmerken worden onderscheiden:
14          3 4 3    1    2      66           3    4    1    2    3             - geslacht: oneven nummers zijn vrouwen, even nummers de
1 5 2 1 1 2 2 6 7 3 4 3   2    2             mannen;
16         2 2 1 2 2 6 8 3 4 1 1 3 - paar: elke twee opeenvolgende nummers, li teraard te
17         2    2 2 1    2     69         3 3 2    2    2              beginnen met nummer 1;
18         2 3 1 1 2 7 0 3 3 2 2 3 - relatievorm: respondentnummers 1 tot en met 52 zijn gehuwden,
1 9 3 1 2 2 1 7 1 3 2 3    2    3              53 tot en met 102 zijn samenwonenden.
20         3 4 1 2 1 7 2 3 1 2 2 2
21         2 2 1    1    2      73          2    3    3    2    1          *D e paren met respondentnummers 25/26, respectievelijk 63/64
22         2 2 1     1     1       74           3    4    3    2    1             ontbreken in alle analyses, dus ook in de matrix. Zie ook
23         2 1 1 1 2 7 5 2 3 2 2 2 noot 17 hoofdstuk 2. 00

W

2 4 2 2 2 1 1 7 6 2 4 2 2 3                    -
27         3 3 1 2 3 7 7 1 3 2 2 22 8 3 2 3 1 1 7 8 2 3 2 2 3
2 9 1 2 1 1 2 7 9 3 4 1 2 2
30         3 4 1 1 1 80  3 4 1 1 2
31         2 1 3 1 2 81  3 4 3 2 3
32         3 1 3 1 1 82  3 4 1 2 3
33         1 1 1 1 2 83  2 4 3 1 2
34         3 3 1 2 1 84  3 4 3 1 2
35          3 2 1 1 1 85 22212
36         1 2 1 1 3 86  2 3 1113 7 1 3 1 1 1 8 7 2 4 1 1 2
38         3 3 2 1 1 8 8 2 1 1 1 1
39         2 3 1 2 2 8 9 3 1 1 2 34 0 1 1 1 2 2 9 0 3 1 3 2 3
41         2 3 1 1 1 91  1 1 111
42        3 1 3 1 1 9 2 3 1 1 1 14 3 1 3 2 1 2 9 3 3 4 2 1 24 4 1 2 1 1 2 9 4 2 4 222
45         3 1 1 1 2 0  3 3 1 2 3
46         3 4 3 1 1 9 6 2 3 1 2 24 7 1 3 1 1 2 9 7 3 3 111
48         3 3 2 1 2 9 8 2 3 2 1 2
49                      1          2 1 1 1 9 9 3 1 3 2 2
50         1 1 111 100 23122

101  3 3 3 2 3
102                        3          3          3         2          2



OMSCHRIJVING VAN DE VARIABELEN EN RANGE VAN DE CATEGORIEEN

VAR.NR. RANGE  OMSCHRIJVING

VN2 1-4 Wenselijk geachte of geoorloofde vrijheid
in relaties

V127 1-4 Normatieve voorkeur voor een bepaalde relatievorm
VN3 1-2    Aangaan relatie bewust besluit?
V128 1-3 Hoofdkenmerk van de relatie
SNI 1-3 Burgerlijke ortintatie
SN2 1-3 Individualistische orilntatie
SN3 1-3 Integratieve orientatie
SN4 1-3 Paar- of individu-gerichtheid
VN4 1-3 Houding t.o.v. samen doen/delen c.q. eigen leven leiden
V126 1-4 Feltelljke regelingen inzake beschikkingsbevoegdheld

financlile middelen
VN12 1-3 Gezamenlljke c.q. afzonderlljke vrijetijdsbesteding
VN36 1-3 Feitelljke besluttvormingspatronen
V41 1-3 Gewenste hechtheid onderlinge band
V42 1-3 Gewenste inzet voor de relatie
VN5 1-4 Nastrevenswaardigheid duurzame relatle
VN6 1-3 Aanvaardbaarheid van echtscheiding
VN 13 1-3 Openheid van de relatte naar buiten toe
VN14 1-3 Betekenis van afzonderlijke vrienden
VN 15 1-3 Seksuele excluslviteit
V51 1-3 Visle op aanwezigheld van mastschappelijke Con)gelilkheid                                                                                             

tussen mannen en vrouwen
VN7 1-3 Houding tegenover emancipatie(beweging)
VN8 1-3    Geslachtsspecifieke geschiktheid voor bepaalde taken
VN9 1-3 Belang van bultenshuts werkzaam zijn van de gehuwde

of samenwonende vrouw
VN10 1-3 Visie op de ideale taakverdeling in de eigen relatie
VN 11 1-3 Mate van traditionaliteit in feitelijke taakverdeling
VN 19 1-3 Gewenste openheid in de communicatie
VN22 1-3 Communicatiefrequentie dagelijkse dingen
VN24 1-3 Communicatiefrequentie persoonlijke dingen
VN20 1-3 Visie op aanwezigheid bepaalde voorwaarden voor een

goede verbale communicatie
VN25 1-3 Viste op wijze van besluttvorming
VN26 1-3 Fettelijke conflictoplossingspatronen
VN16 1-3 Oordeel over toename van seksuele vrljheden
VN17 1-4 Belang en betekents seksualiteit in de eigen relatie
V)18 1-3 Koppeling seks aan een vaste relatie
VN27 1-2 Kinderen krijgen vanzelfsprekend of bewust besluit?
SNS 1-3 Betekents van kinderen krijgen
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BIJLAGE 3

VRAGENLIJST



0.      ALGEMKEN, INLEIDEND GEDKELTE roep uit?
En in welke functie?

Vooraf: - doel van het onderzoek
- belang van het onderzoek INDIEN HUISVROUW (-MAN), MAAR WEL VOORHEEN WERK.ZAAM:
- belang deelname door respondent Wanneer bent U opgehouden met werken?
- waarborgen privacy/anonimiteit                           

                 -Mag ik U vragen, waarom U bent opgehouden met werken?
- gesprek zelf: - korte toelichting op soort vragen

- duur: 3 uur (ongeveer) b.  Werkt(e) U full-time of part-time?
- gebruik bandrecorder uitleggen.

INTERVIEWER:
Dit aansluitend op de toellchting, die reeds werd gegeven, toen Vraag niet stellen, als uit vraag 05.a. bltjkt, dat respondent
de afspraak voor het gesprek werd gemaakt. noolt gewerkt heeftl

Indien part-time werkzaam (geweest): vraag aantal uren.
Vraag vervolgens of de respondent het goed vindt om met het

eigenlijke gesprek te beginnen en start de bandrecorder. 0.6.    Welke opleiding(en) hebt U gevolgd?
Zeg, dat je eerst enkele persoonlijke gegevens zou willen vra- Hebt U bepaalde cursussen gevolgd?
gen.

0.7.    Zou U mij willen vertellen, wat ongeveer Uw eigen inkomen is,
0.1.    Wat is Uw Reboortedatum? dus niet dat van Uw partner? Hier heb ik een blad, waarop een

aantal bedragen ataan. Kunt U mij vertellen, tussen welke be-
0.2.    Wanneer bent U gehuwd/vanaf wanneer bent U gaan samenwonent dragen Uw eigen besteedbaar maandinkomen ligt?

0.3.a.  Bent U eerder gehuwd geweest/bent U ooit gehuwd geweesu INTERVIEWER:
Van wanneer tot wanneer? Toon BLAD 1. Benadruk, dat het om het besteedbaar inkomen gaat,
1121 is het huwelijk gelindigd? dus het netto-maandialarie, inclusief ander inkomen, zoals kin-

derbijslag of huursubsidie, e.d. Niet te lang bi j stilstaan,          0.3.b.  AAN GEHUWDEN: Hebt U voor Uw huwelilk oott samengewoond? het gaat om een globale indicatiel
Was dat met  Uw huidlge partner en/of met  een
andere? Mogelijkheden: geen inkomen
Van wanneer tot wanneer? minder dan f. 500,-- per maand

tussen f. 501,-- en f. 1.000,-- per maand
AAN SAMENWONENDEN: Hebt U al eerder samengewoond (dus niet met tussen f. 1.001,-- en f. 1.500,-- per maand

de huidige partnerl )T tussen f. 1.501,-- en f. 2.000,- per ma and

Van wanneer tot wanneer T tuasen f. 2.001,-- en f. 3.000,-- per maand

INTERVIEWER:

tussen f. 3.001,-- en f. 4.000,-- per maand
meer dan f. 4.000,-- per maand.

Zodanig doorvragen, voorzover na deze vragen nog nodig, dat de
relatie-historte van de respondent exact duidelijk is. 0.8.    Beschouwt U zichzelf ali godsdienstig?

Rekent U zichzelf tot een van de kerkgenootschappenT

0.4.    Hebben U en Uw partner kinderenT Woont U de diensten van Uw kerkgenootschap wel eens kL,1 (al-

Hoeveel, welke keftijden en welk geslacht? tijd, regelmatig, af en toe, nooit)?

Zijn ze in- of ultwonend?

0.5.a.  Wat is Uw huidige beroepl sonen? (uiteraard ook behalve eventuele kinderent).
0.9.    Wonen er in de woning behalve U en Uw partner Dog andere per-

In wat voor bedrijf of instelling of inetantie oefent U Uw be-

roep uitT
En in welke functie? 1.      CULTURELE AFFINITEIT

INDIEN BAANLOOS: INTERVIEWER:
Wat was Uw laatit uitgeoefende beroepT Leid dit onderwerp ongeveer ali volgt in:
In wat voor bedrijf, instelling of instantie oefende U Uw be- "Na deze persoonlilke gegevens wil ik eens overstappen op een



heel ander onderwerp. Je hoort vaak zeggen, dat onze eamenle- bent of samenwoont?

ving in de afgelopen 15 A 20 jaar nogal sterk le veranderd. Men Ziet U positieve en/of negatieve kanten aan het huwelijk en de
zegz dan, dat er veranderingen zijn op allerlet gebied: bijv. samenwoningsrelatie? Welke aan het huwelijk? Welke aan de ea-
in het werk, op school, in de politiek enz. Ook hoor je nogal menwoningsrelatie?
eens zeggen, dat ook op het gebled van huwelijk en gezin veel
dingen zijn veranderd. Dilrover zou ik Uw mening eens willen 1.4.    Uitspraken over vrilheid en keuze in relaties

vragen" * Op dit blad staan een aantal uitspraken. Ik zou graag willen
weten, of U het eens of oneens bent met die uitspraken en in

Probeer door je inleiding de respondent zo min mogelijk in de welke mate. Ik zal iedere uitspraak eerst een keer voorlezen.
mond ce leggen. Weld slechts verder ult, als je merkt, dat de
respondent de thematiek geheel niet herkent. Wees zo algemeen INTERVIEWER:

mogelijk. Overhandig BLAD 2. Lees ook de antwoordcategorieh eerst een
keer voor, bijv. bij de eerste ultspraak.
Nota Bene: bij deze vraag geldt de regel, dat van de respondent

1.1.a.  Vind, L, dat er in de laatste 15 8 20 jaar veranderingen zijn 66k een motivatie wordt gevraagd, als hij/zij op de voorgaande
opgetreden, als hit gast om intieme relaties, zoals het huwe- vragen,  nl.  1.1.  en  1.2.,  nauwelijks  of weinig geantwoord
lijk, het gezin, het samenwonen? heeft.

Welke zijn volgens U de meest in het oog lopende veranderingen?
a.  Man en vrouw kunnen zich in hun relatie het beste laten leiden

b.  En hoe denkt C zelf over die veranderingen die U noemt; staat U door de gewoontes, tradities en regels, die altijd al voor het
daar pogicief tegenover of vindt U, dat er negatieve kanten aan huwelijk hebben gegolden.
zitten? Ik zou graag ew persoonlijke menina willen weten.

b.  Dankzij de gewoontes, tradities en regels, die altijd al voor
1.2.a. Somige mensen zeggen, dat een van de belangrijkste veranderin- het huwelijk hebben gegolden, weten man en vrouw precies, wat

gen van de afgelopen 15 1 20 jaar is, dat mensen steeds meer teders taken en verantwoordelijkheden in de relatie zijn.
vrijheid hebben gekregen in hun huwelijk en hun gezin; en ook W
steeds meer vrijheid om zelf te bepalen, wat voor een relatie c.  Het is zeer belangrijk voor een relatie, dat er orde en regel-         3
ze aan willen gaan, en of ze wel een relatie willen aangaan. maat is.
Bent L het hiermee eenB; vindt U, dat de toegenomen vrijheid
een van de belangrijkste veranderingen le of hebt U een andere d.  Man en vrouw moeten geheel los van gewoontes en tradities in

mening hierover? alle vrijheid hun eigen regels maken voor hun relatie.

b.  INDIEN GEHEEL OF MINSTENS TEN DELE EENS: e.  Willen man en vrouw beiden hun eigen mogelijkheden zo goed mo-
En wat vindt U zelf van deze verandering, dit meer vrijheid gelijk kunnen benutten, dan moeten zij bereld zijn in onderling
hebben? Vindt U het positief, dat mensen meer vrijheid hebben overleg hun eigen vrijheid tot op zekere hoogte te beperken.

in hun relaties en in het aangaan daarvan, of ziet U daaraan
negatieve kanten? f.  Man en vrouw moeten los van tradities en gewoontes hun eigen

relatie maken door amen afspraken te maken.
INTERVIEWER:
Probeer een antwoord te ontlokken, waardoor duidelijk wordt of g.  Regels moeten in de relatie worden vermeden, omdat ze afbreuk
men vindt, dat de vrijheld zo groot mogelijk meet zijn; of dat doen aan de spontaniteit en de afwisseling in de relatie.
men vindt, dat er bepaalde beperkingen moeten zijn, of dat men
vindt, dat de vrijheid veel  te groot is. Spits zo nodig de h.  Het is voor man en vrouw persoonlijk En voor hun relatie het

vra.ag  op  deze mogeli jkheden toe. beste, ala zij ieder zoveel mogelijk vrijheid hebben.
iraag  ook   telkene,   waarop  het   standpunt van respondent betrek-
king heeft: de keuze, Of men een relatie wil aangaan; wat voor i.  Een relatie is eigenlijk alleen dan goed, ali je elkaar hele-
een relatie, vrijheid In de relatie. maal vrijlaat.

1.3.    Ik wil U apart eens vragen, hoe U denkt over het huwelljk en
het ongehuwd samenwonen.
Vindt C, dat het wel of geen verschil uitmaakt, of je getrouwd



2.               ALCEMEIN  KARAKIZR  VAN  DE RELATIZ 3.      WEI)KIZIJDSE (ON)AFHANKILIJIHEID

2.1.    Mag ik U dan nu eens wat vragen stellen over Uw eigen relatie? 3.1.    Ik zou graag Uw mening willen weten over de vraag, of U vindt,
Zou U mij willen vertellen, waarom U bent gaan trouwen/samen- dat mensen, die gehuwd zijn of met elkaar samenwonen, zoveel
wonen; wat waren Uw belangrijkste redenen om te gaan trouwen/- mogelijk alles  eamen moeten doen en samen moeten delen: of
samenwonen; wat verwachtte U ervan; welke waarde had het voor juist zoveel mogelijk ieder een eigen leven moeten leiden?
U? Vertelt U maar rustig, wat U wilt.

INTERVIEWER:

INTERVIEWER: Stel enkele terreinen aan de orde:

Laat de respondent zo uitgebreid mogelijk vertellen en stimu- het persoonlijke vlak, de financih, huishoudelijke taken, ev.

leer hee/haar zonodig. Dring echter niet te veel aan, als je zorg voor kinderen; eventueel: bezittingen, vrije tijd.

merkt, dat nauwelijks of niet bewust over het besluit ts nage-
dacht! 3.2.    Uitspraken over wederzijdse (on)afhankelijkheid

In welke mate bent U het met de volgende uitspraken eene of on-

2.2.    Wilt U eens proberen om Uw huwelijk/relatie, zoals dat/die er eens?

op dit moment volgens U zelf uitziet, te omschrilven. Wat zijn

de belangrilkste eigenschappent Hoe zou U Uw huwelljk/relatie INTERVIEWER:

karakteriseren? Wat zijn voor U de belangrijkste dingen van Uw Toon BLAD 4. Verder  de inmiddels bekende instructle:

huwelijk/relatie? toelichting vragen, als vraag 3.1. weinig of niets heeft opge-
leverd.

2.3.    Er zijo in een huwelijk/samenwoningsrelatie een aantal zaken,
die men voor het bestaan van een huwelijk/relatie juist (erg) a.  Het huwelijk/de samenwoningsrelatie komt aan de meeste mense-
belangrijk kan vinden of juist (erg) onbelangrijk. lijke behoeften tegemoet; daarom moet je als man en vrouw zo-

Op dit blad staan een aantal zaken genoemd. Zou U mij voor elk veel mogelijk samen doen.
ervan willen vertellen, in welke mate U deze belangrijk of on-
belangrijk vindt voor  Uw eigen huwelijk/relatie?  Ik  zal  ze tel- b.  In een huwelijk/relatie wet je voortdurend een midden zoeken W
kens eerst even noemen. tussen samen doen en samen delen enerzijds en helemaal je eigen           

leven leiden anderzijds.
INTERVIEWER:
Overhandig BLAD 3. Lees ook de antwoordcategoriein eerst een c.  Je moet in je huwelijk/relatie zoveel mogelijk je eigen leven
keer voor. Vraag expliclet naar het waaron van de mening van de leiden, anders raak je aan elkaar vastgeklit.

respondent, indien hij/zij weinig heeft verteld bij de andere
vragen van dimensie 2. d.  In een huwelijk/relatte moet je maar weinig dingen los van je

partner doen, anders groei je misschien uit elkaar.
veel samen doen - zelfopoffering - liefde - aanpassen aan el-
kaar - samen oud worden - voor jezelf opkomen - rechten en e.  Je moet samen met je partner bepalen, wat je eamen wil doen en
plichten - afwisseling - trouw - leder eigen dingen doen - ro- wat ieder alleen wil doen, los van elkaar.
mantiek - afspraken maken - zelfontplooting - regels - elkaar
stimuleren - emoties tonen - vertrouven - gezag - samen groeien f.  Ideaal is om helemaal je eigen leven te leiden en in je leven

- hechte band. vele persoonlijke relaties te hebben.

INTERVIEWER:

Zeg nu tegen de respondent, dat je het geeprek graag wilt ver- 4.      BETROrrnmRID ( COle[ITMENT" ) OF INZET

volgen met een aantal vragen over meer bijzondere onderwerpen.
Vertel, dat die soms al even aan bod zijn gekomen, maar dat je 4.1.a.  Wanneer je gaat trouwen, of gaat samenwonen, dan ontstaat er

daar nu dieper op in wilt gaan. een zekere binding, zo hoor je vaak zeggen. Hoe kijkt U daar
tegen un? Vindt U, dat bij een huwelijk/relatie een zekere
binding met de partner aanwezig behoort te zijn? In welke mate
wet deze binding er volgens U zijn? In welke opzlchten wel en
in welke niet?



b. Als U nu kijkt naar Uw eigen huwelijk/relatie, op welke manier 5.                  VISIE  OP   DUUWZAAMHKID  VAN  DE   RELATIE
zou U zeggen, hebt U een binding met Ow partner? Tot hoever
gaat die binding? Waaruit bltjkt volgens U ew (wijze/mate van) 5.1.a.  Vindt U het van groot belang T een duurzaam huwelijk/duurzame
binding met Uw partner? relatie na te streven; of vinds U dat niet zo belangrijk? Wat

vindt U van 'trouw aan elkaar' 2. dit opzicht?
4.2.    Lk wil U eens wat vragen over de inspanning, die van iemand,

die getrouwd is of samenwoont, verwacht mag worden in het hu- b.  Wat beschouwt U als het aantrekkelijke of juist het onaantrek-
welljk/de relatie. Ik bedoel de mate, waarin man en vrouw zich kelijke van een duurzame relatie?
naar Uw mening zouden moeten inzetten voor hun huwelijk/rela-
tie.

5.2.a.  Wat vindt U van echtscheiding' Vindt U het positief of nega-
tlef, dat mensen kunnen scheiden?

a.  Vindt U, dat man en vrouw zich zoveel mogelijk moeten inzetten,
zonder uitzondering, voor hun huwelijk/relatte; of vindt U, dat b.  Moet bij de beslissing om te gaan scheiden de aanwezigheid van
zij hierin vrij zijn? Of vindt U misschien, dat zij zich moeten kinderen van invloed zijn? Vindz U dat een reden om juiet niet
inzetten tot een bepaalde grens? of juist wel te gaan scheiden:
Anders gezegd: op welke wijze moeten man en vrouw  zich  in.etten
in hun huwelijk/relatie? 5.3.a.  Verwacht U, dat Uw eigen huwelijk/relatie zal bltjven voortdu-

ren "tot de dood ons scheidt", zoals dat wel wordt gezegd? Of
b.  Wilt U eens vertellen, hoe U dat probeert te bereiken in Dw zou U zich daarover nlet definizief kunnen uitspreken?eigen huwelijk/relatie? Hoe kijkt U dus tegen Uw inzet voor Uw

eigen huwelijk/relatie aan? b.  Ik wil U eens een vraag stellen, waarover U misschien nog nooit
hebt nagedacht. Zou U zich belaalde situaties kunnen voorstel-

4.3.    Ultspraken over betrokkenheid of inzet len, dat U zelf zou besluites on Uw huwelijk te belindigen? Om
In hoeverre bent U het eens of oneens met de volgende uitspra- wat voor redenen zou dat kunner zijn?
ken?

:INTERVIEWER: INTERVLEWER: .4
Toon BLAD 5. Vraag toelichting, indien vraag 4.1. en 4.2. wei- Ala de respondent niet of nauwelijks op gedachten komt, kunnennig of niets hebben opgeleverd. de volgende redenen worden genoe9d.

Emotioneel uit elkaar gegroeid zijn - uitgedoofd zijn van de
a.  In het huwelijk/de relatie moeten man en vrouw zich Altijd in- verliefdheid  of  de  liefde - communicatieproblemen -  elkaar

zetten, met al hun krachten en mogelijkheden. niets meer te bieden hebben - verwaarlozing van taken door Uw
partner,  zodat alles op U neerkomt - bultenechtelijke rela-

b.  Een sterke inzet voor je huwelijk/relatie is noodzakelijk, om- tie/ relaties met derden - Uw karakters passen niet bij elkaar -dat je ioners zoveel mogelljk dingen met elkaar moet afspreken. U bent te jong gaan trouwen/sanenwonen - onenigheid over krij-
gen/opvoeden van kinderen - her werk van U of Uw partner - fi-

c.  Man en vrouw moeten zo ongebonden mogelijk blijven; zij moeten nancille problemen - te weinig aandacht of begrip.
zich zo weinig mogelijk aan elkaar binden.

INTERVIEWER:

d.  De inzet voor je relatie blijkt hieruit, dat je belden le elgen NOTA BENE: in vraag 5.3.b. wordt een voor de respondent poten-
vaste taken  hebt  en  deze naar behoren vervult. tieel bedreigende situatie Beconstrueerd. De nodige omzlchtig-

heid is bij het stellen van de vraag en het doorvragen zeer ge-
e.  In een huwelijk/relatie moeten man en vrouw veel ervaringen wenst. Vermijd zoveel mogelljk pijnlijke situaties. Houd in de

uitwisselen, gevoelens delen en elkaar voortdurend stimuleren; gaten, wat de respondent aankan.
dAirvoor moeten zi j zich inzetten.

f.  Je veel inzetten voor 66n relatie is eigenlijk toch benauwend. 6.                  GELIJIBIRECEnIGING  EN  GKLIJIHKID

6.1.a.  Er wordt tegenwoordig erg vee. geschreven en gesproken over de
gelijkheid in de relatie tusse= man en vrouw en over de emanci-
patie van de vrouw. Vaak hoor je zeggen, dat de vrouw geen ge-



lijke kansen heeft aan de man, dat zi j afhankelijk ig van de 7.      VISIE OP ROLVERDELING
man; en due dat zij niet gelijk is un de man.
Wit is Uw mening hierover, ali U kijkt naar de huidige tijd? 7.1.a.  Zijn er volgens U taken of activiteiten in het huwelijk/ de re-

Vindt U, dat de vrouw afhankelijk is van de man, duo dat zij latie, waar vrouwen geschikter voor zijn dan mannen?

niet Ban hem gelijk is, of vindt U, dat beide w61 gelijk zljn? En andersom, taken of activiteiten in het huwelijk/de relatie,
waar mannen geschikter voor zijn dan vrouwen?

b.  Zou U ml j kunnen zeggen, wat U persoonlijk verstaat onder ge- Of zijn mannen en vrouwen voor alle taken en activiteiten even
lijkheld tussen man en vrouw in het huwelijk/de relatle? Waarin Reschikt?
komt dat tot uitdrukking; wat houdt het in? AAN DEGENEN DIE VERSCHILLEN ZIEN:

Waar ligt dat aan? Hebben mannen en vrouwen verechillende capa-

c.  Hoe belangrijk vindt U het, dat man en vrouw in het huwelijk/de citeiten, verschillende eigenschapper? Is het soms een kwestie

relatie gelijk zijn; dus dat de vrouw niet van de man afhanke- van 'natuurlilke' verschillen tussen man en vrouw?

lijk is?
b.  Hoe denkt U over werken buitenshuis door de vrouw, die gehuwd

d.  Wat is Uw mening over de emancipatiebeweging en de emancipatie- is of samenwoont? Waardeert U dat positief, negatief of deels

gedachte in het algemeent Vindt U dat een goede zaak of ziet U positief, deels negatief?
het nut er niet zo van? Welke betekenis heeft het buitenshuis werken door de vrouw vol-

Wat bereikt de emancipatiebeweging volgens U? Is dat wat zij gena U voor de vrouw zelf? 18 het belangrijk voor haar? Op wel-
zou moeten bereikenT ke manter? Vindt U het voor een vrouw net zo belangrijk om een
VindeU, dat de emancipatiebeweging er vooral is voor de vrouw, carrilre op te kunnen bouwen ala voor een man; of vindt U dat

of heeft deze beweging ook een betekenia voor de man? Welke? minder belangrijk of juist belangrijker?

6.2.    Ultspraken over Kelijkberechtiging en gelijkheid c.  Ik heb U zooven gevraagd naar voorwaarden, waaraan een taakver-
In hoeverre bent U het met de volgende ultspraken eens of on- deling zou moeten voldoen in Uw ogen. Ala U dat toepast op en-
eens? kele concrete taken, wat lijkt U dan voor U en Uw partner een

ideale taakverdeling    in Uw huwelijk/ relatie,    als   het   gaat   om
het kostwinnerschap, het huishouden, de zorg voor de kinderen. 41

INTERVIEWER:
TOON BLAD 6. fraag toelichting, ala vraag 6.1. weinig of niets INTERVIEWER:

heeft opgeleverd. Ook als er geen kinderen zijn, vraag aldus stellen. Het gaat
dan om een hypothetische situatie.

a.  Gelijkheid houdt in, dat man en vrouw beiden hun eigen wensen 7.2.    Uitspraken over rolverdeling
en doeleinden nastreven. In hoeverre bent U het met de volgende uitepraken eens of on-

eens?

b.  Gelijkheid in de relatie tuasen man en vrouw is er gewoon, dat
vraagt 8een bijzondere inspanning van hen.

INTERVIEWER:

c.  Gelijkheid  in het huwelijk/de  relatie betekent,  dat man en Toon BLAD 7. Vraag toelichting, ali vraag 7.1. weinig of niets
vrouw ieder hun eigen wegen inslaan en zoveel mogelijk hun ei- heeft opgeleverd. Ter herinnering: lees bij de eerste uitspraak

gen leven lelden. de antwoordcategorielo een keer voor.

d.  Gelljkheld in het huwelijk wordt alleen bereikt, ala man en a.  In een huwelijk/relatie is het het beste, ala man en vrouw de
vrouw er samen aan blijven werken om het te bereiken. aanwezig taken simen doen, due niet de een dit en de ander dat.

e.  Gelijkheid bestaat, ali man en vrouw ieder hun eigen taken heb- b.  Het is het meest natuurlijk, dat de man kostwinner le en de
ben, de man ali kostwinner en de vrouw als moeder en in het vrouw verantwoordelijk voor het huishouden en de zorg voor de
huls. kinderen.

c.  Die taakverdeling ts het beate, waarbij man en vrouw zo weinig
mogelijk verplichtingen ten opzlchte van elkaar hebben.



(de) inkomen(s) gebeurt, die U/Uw partner/U beiden verdient.
d.  De vrouw kan maar beter niet gaan werken, omdat dat toch altijd

problemen geeft in het huishouden en zeker als er kinderen ko- a.  U hebt mij in het begin van het gesprek al verteld, wie een in-
men. komen heeft.

Zou U mij willen vertellen, wie over welk deel van het totale
e.  Ieder part-time werken en verder het huishoudelijke werk en de inkomen kan beschikken? U hoeft geen bedragen te noemi, een

zorg mor de kinderen samen doen is het meest ideaal. aanduiding van het hoeveelate deel is voldoende.

f.  Je kunt de taken het beste gewoon scheiden naar wat ieder leuk b.  Hebt U een gezamenlijke bankrekening of teder een afzonderlij-
vindt en de rest doe je dan ieder de helft. kt; of zowel het een als het ander?

Als U een gezamenlijke rekening hebt, staat die dan op Uw kei-
der naam (en/of rekening) of op die van een van U beiden?

8.      VERVULLING VAN FUNCTIES IN DE RELATIE En als het laatste het geval is, heeft de ander dan een machti-
ging? Zou U mij willen vertellen, hoe het totale inkomenis

Ik zou nu nog eens war uitvoerig willen ingaan op de dagelilkse verdeeld over de aanwezige rekeningen? Wederom is het voldoende
Rang van zaken in Uw huwelijk/relatie, zowel als het gaat om Uw als U een aanduiding zou willen geven van het hoeveelite deel

persoonlijke verhouding tot elkaar, als ten aanzien van aller- op tedere rekening.

lei praktische zaken.
Ik wil hierna een aantal onderwerpen beepreken, waarbij ik L c.  Hoe worden door U en Uw partner de noodzakelijke uitgaven ge-
telkens zal vragen om eens nauwkeurig voor Uzelf na te gaan, dragen? Wie betaalt wat, wat betaalt U gezamenlijk, wat teder
hoe het in Uw eigen huwelijk/relatie precies gaat bij dat on- apart?

derwerp; dus wat U doet, hoe U dingen regelt, wat U elkaar Denkt U met name aan uitgaven voor: wonen, nutevoorzieningen,
biedt, enz. Kortom het gaat mij om hoe het in Uw huwelljk/rela- voedsel, huishouding in het algemeen, verzekeringen en belas-
tie eraan toe gaat. tingen,  kleding,  grote aankopen,  hobby'e  en interessen;  ook

Overigens: her kan zijn, dat U mij al sommige dingen hebt ver- sparen en schulden.
teld, dat zal het voor U hier wat gemakkelijker maken.

INTERVIEWER:

8.1.    Ik zou willen beginnen U wat te vragen over de persoonlijke Tracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de inkomens-
verhouding tussen U en Uw partner. stromen vanaf de verwerving tot de besteding. Stel de vragen

Zou U mij zo uitvoerig mogelijk willen vertellen, wat U en Uw zoveel mogelijk in overeenstemming met de aanwezige inkomens
partner elkaar in de praktijk bieden op het persoonlilke vlak? (66n dan wel meer).

Dus wat U voor elkaar persoonlijk betekent? Wat is hier voor U Combineer vragen, indien nodig (m.n. 8.2.a. en 8.2.b.).
en Uw partner mogelljk?

Wijs op gehelmhouding, indien respondent aarzelt met het ver-
strekken van informatie. Zeker niet teveel aandringen.

INTERVIEWER:
Ala de respondent zelf onvoldoende op dreef komt, dan volgen 8.3.    Mag ik U vervolgens eens vragen, of U en Uw partner gezamen-
hierna een aantal voorbeelden, van wat partners elkaar zouden lijke bezittingen hebben, of afzonderlijke, of beide?
kunnen bieden: ALS ER AFZONDERLIJKE ZIJN:
Geborgenheid, bevestiging, steun, genegenheid, verhaal kunnen Mag U en/of Uw partner gebruik maken van de bezittingen van de
vertellen, praten over problemen, praten over carriare en over ander?

toekomstplannen, gevoelens en emoties uitwisselen,  steun bij

angsten, blj onzekerheden, elkaar stimuleren, liefde, gezellig- 8.4.    Ik wil het ook kort even met U hebben over het gebruik van de
held, medelljden, begrip, aandacht. kamers en ruimtes in Uw woning.

Vraag telkens door naar verbijzondering,  bijv. situaties of Hebben U en Uw partner leder een eigen priv6-ruimte in Uw wo-

voorbeelden. Tast de intensiteit van bepaalde zaken af (fre- ning; of gebruikt U alle ruimtes gezamenlijk?
quentie, waarin iets voorkomt bijv.).
Probleem ook complementaritelten en/of onevenwichtigheden te 8.5.a.  Een onderwerp, waar U en Uw partner ook dagelijks mee te maken
ontdekkent Ulteraard met de nodige tactt hebben,  ts  dat  van de huishoudeli 1ke taken.

Welke taken heeft 2; welke Uw partner?
8.2.    Een ander belangrijk onderwerp, dat ik met U zou willen bespre- Wie van U besteedt de meeste tijd aan het huishouden?

ken, gaat over financille zaken. En dan vooral wat er met het



b.  Doet U ook wel bepaalde huishoudelijke taken om beurten? Komt INTERVIEWER:

dat vaak voor? Of heeft teder van U beide zijn vaste taken. Indien beide, vraag de verhoudingen.

INTERVIEWER: b.  Is Uw vrienden- en kennissenkring en/of Uw deelname aan clubs

Zorg ervoor, dat de respondent in elk geval aandacht besteedt en verenigingen e.d. veranderd, Binds U gehuwd bent/samenwoont?

aan de volgende taken: Bijvoorbeeld kleiner geworden, of juist groter?

koken, afwassen, stoffen, stofzuigen, ramen wassen, was doen, Of veranderingen aangaande het aantal vrienden enz. van U samen

strilken, badkamer/toilet echoonmaken, tuin/gras maaien, auto of juist van U alleen?

wassen, boodschappen doen, kleding repareren, klus jes in en om ALS ER VERANDERINGEN ZIJN:

het huis. Hoe verklaart U die veranderingen zelf?

8.6.    ALLEEN ALS ER KINDEREN ZIJN! 1 c.  Zou U mij kunnen zeggen, welke contacten en relaties met vrien-
den, kennissen en bekenden in clubs, verenigingen enz. wor U

Ik zou U willen vragen, op welke wijze U en Uw partner de zorg persoonlijk het belangrilkst  zijn: die welke U samen met Uw

voor en opvoeding van Uw kind(eren) hebt verdeeld. Kunt U mij partner hebt, 6f die welke U alleen hebt? of heeft dat niets
zeggen, welke taken of verantwoordelijkheden U hierbij hebt en met dit onderscheid te maken?

welke Uw partner? Wie besteedt aan de zorg voor kinderen fts
meeste tild? 9.2.    Ik wil nog eens verder doorgaan op de contacten en relaties met

Uw eigen vrienden, kennissen en bekenden dus die U alliin heeft

INTERVIEWER: geheel los van Uw partner. Het gaat mij speciaal om de beteke-

Noem de volgende taken: nis, die deze contacten en relaties voor U hebben.

aankleden, voeden, naar bed brengen, naar school brengen/afha-
len, helpen met huiswerk, verhalen aanhoren, verhaaltjes ver- Zou U mij kunnen zeggen, of sommige van deze contacten en rela-

tellen, spelletjes, straffen, bijbrengen wat mag en niet mag, ties een waardevolle aanvulling voor U persoonlijk betekenen op

met de kinderen ergens naar toe (op stap), bezoek aan school in Uw huwelijk/de relatie met Uw vaste partner? Op welke manier?

verband  met gedrag of  prestatles,  schoolkeuze,  praten over Of zou U zeggen, dat U met deze contacten en relaties voorztch- W

plannen en problemen (bijv. in verband met opgroelen), onder- .Ell moet zijn, omdat ze Uw huwelijk/de relatie met Uw partner          8

eteunen en raad geven. zouden kunnnen schaden?

Nota bene: noem %660 taken, die gezien de leeftijd van de kin-

deren onzinnig zijnt INTERVIEWER:

Stel de vraag hypothetisch, als men in vraag 9.1. heeft gezegd,
8.7.    Tenslotte zou ik U willen vragen, of U in Uw vrile tijd veel geen afzonderlijke vrienden/kennissen te hebben.

samen doet of dat U Uw vrije tijd vooral afzonderlijk besteedt? Als de respondent  zelf nauwelijks op gedachten komt,  kunnen

Wat doet U samen, wat afzonderlijk: bezoek, hobby'e, uitstap- enkele mogelijkheden worden genoemd:

jes, vakantie? mogelijke aanvulling: mogelijke schade/gevaren:
verruiming gezichtsveld; bedreiging diepte eigen re-

onafhankelijk zijn van partner;  latie;

9.      AFBAKENING NAAR BUITEN TOE (MATE VAN OPENHEID) ontplooling eigen mogelijkheden; gebrek aan aandacht voor el-
nieuwe ervaringen opdoen, ook kaar;

9.1.    Tot nog toe heb ik U nogal veel gevraagd over de verhouding als stimulans voor de relatie. uit elkiar groelen;

tussen U en Uw partner en over allerlei zaken die bij een huwe- 818 man en vrouw moet je zo-

lijk/relatie komen kijken. veel mogelijk samen zijn, ook

Ik wil nu eens overstappen op een heel ander onderwerp, name- in relaties met anderen.

lijk N contacten en relaties naast Uw partner, namelijk met
vrienden, kenniseen, bekenden via hobby's, clubs, verenigingen. 9.3.    Uitepraken over de mate van openheid van de relatie

In hoeverre bent U hat met de volgende uitspraken eens of on-

a.  De vrienden, kennissen en bekenden, die U hebt, zijn dat hoofd- eens?

zakelilk   vrienden,    kennissen en bekenden   van   U   en Uw partner

samen; of hoofdzakelljk  van U alleen; of zowel  van U samen, ali INTERVIEWER

van U alleen? Toon BLAD 9. Vraag toellchting, ala de respondent op de vragen
9.1. en 9.2. weinig of niets heeft geantwoord.



a.  Man en vrouw kunnen het beste zoveel mogelijk gezamenlijke a.  Een intieme seksuele verhouding buiten het huwelijk/ de re-
vrienden en kennissen hebben, omdat ook daarult blijkt, dat latie is een duidelijk teken, dat er met dat huwelijk/die
zij een hecht paar vormen. relatie iets mis is.

b.  Vrienden en kennissen, die man en vrouw ieder afzonderlijk b.  Een intieme seksuele relatie met een ander zou eigenlijk
hebben, zijn voor hun persoonlijk van groot belang 60 ver- moeten kunnen, maar geeft in de praktijk toch wel proble-
sterken 66k hun onderlinge band. men.

c.  De fijnsce situatie voor je persoonlijk is, als je meerdere c.  Meerdere intieme seksuele relaties zijn een normale, van-
intieme vrienden hebt. zelfsprekende zaak.

d.  Relaties  buiten  je eigen huwelijk/vaste relatie  kun je d.  Door een intieme verhouding met een ander aan te gaan, ver-
nooit en te nimmer daarmee vergelijken; all&6n in je eigen breek je de vertrowensband tuseen jou en je partner.

huwelijk/vaste relatie kin je toch je geluk vinden.
e.  Je doet jezelf tekort, als je slechts 66n intieme seksuele

e.  Het is goed ala je je pergoonlilk betrokken voelt in je relatie hebt.

vriendschappen, al blljft  je huwelijk/relatie natuurlijk
het belangrijkste. f.  Al hoef je een intieme seksuele relatie buiten je huwe-

lijk/vaste relatie niet meteen af  te wijzen,  het is toch

f.  Ieder mens bewaart zijn zelfetandigheld het beste door niet niet echt goed te noemen.
668 vaste relatie aan te gaan, maar door meerdere intieme

vriendschappen te hebben.
11. VISIE OP SEKSUALITEIT (IN DE RELATIE)

10. VISIE OP EXCLUSIVITEIT VAN DE RELATIE Zojuist spraken wij over seksualiteit buiten het huwelijk/de W
vaste relatie; nu wil ik met U eens praten over seksualiteit lit           2

10.1. Het onderwerp, dat ik nu wil bespreken, gaat nog wat verder dan het algeneen in seksualiteit binnen de huwelijksrelatie/de vas-
het worgaande. Zojuist sprak ik met U over relaties en contac- te relatie.
ten die voor temand persoonlijk van belang zijn naast het huve-
lijk/de relatie. 11.1. Allereerst zou ik U willen vragen hoe U in het algemeen denkt
Hier wil ik nog een stapje verder gaan. Ik zou graag Uw opvat- over seksualiteit. Ik bedoel met name dit: de normen over toe-
ting willen weten over het hebben van een (of meerdere) intieme laatbaar seksueel gedrag zijn nogal veranderd;  je zou kunnen
seksuele relatie(8) buiten het huwelljk/de vaste relatie. zeggen, dat er op dit gebied veil meer vrijheid is dan vroeger.
Hoe beoordeelt U dat, vindt U dat geheel nlet toegestaan, of in Wat vindt U daarvan? Vindt U het goed, dat er op dit gebied van
bepaalde omstandigheden of onder bepaalde voorwaarden slechts de seksualiteit meer vrijheid is, dat er meer mag; of vindt U
toegestaan, of vindt U het misechien zonder meer toegestaan? dat een slechte ontwikkeling? Of ziet U zowel positieve als ne-

gatieve Unten?
INTERVIEWER:
Probeer een "zo genuanceerd mogelijk" antwoord te verkrijgen. 11.1.a. Ik zou U ook wat willen vragen over Uw opvatting over seksuali-

Vraag in voorkomende gevallen door naar de omstandigheden of teit binnen de huwelijksrelatie/de vaste relatie.

voorwaarden, ali men intleme seksuele relaties met derden niet Vindt U seksualiteit wel of niet belangrijk voor een huwelijk/-
zonder meer afwijet. relatie? Welke betekenis heeft in Uw ogen seksualiteit voor een

huwelljk/relatie?

10.2. Uitepraken over exclusiviteit INTERVIEWER:
In hoeverre bent U het eens of oneens met de volgende uitspra- Een zo uitvoerig mogelijk antwoord is van groot belang.
ken?

b. Vindt U, dat seksualiteit en seksueel gedrag pas icht waarde
INTERVIEWER heeft als het plaatsvindt in een vaste relatie; of vindt L, dat
Toon BLAD 10. Vraag zo nodig toelichting. het er niet toe doet, of de relatie vast is of nlet?



Zijn er volgens U bepaalde regels of voorwaarden, als je met
AAN   DEGENEN   DIE EEN VASTE RELATIE PREFEREREN EN GEHUWD ZIJN: elkaar praat, die ervoor zorgen, dat je ook goed met elkaar
Kan seksualiteit volgens U alleen binnen het huwelilk pas echt kunt praten? Anders gezegd: wat is ervoor noodzakelijk om goed
zijn waarde hebben of ook in andere vaste relaties? Hoe waar- met elkaar te kunnen praten? Of denkt U, dat dat vanzelf wel

deert U seksualitelt in andera vaste relaties dan het huwelijk? goed zal gaan?
En hoe denkt U over eeksualiteit v66r het huwelijk?

b.  Vindt U, dat je ten opzichte van je partner in alle omitandig-
heden absoluut open en eerlilk wet zijn; due dat je altijd

12. 0*21ICATIE alles moet vertellen aan je partner? Of vindt U, dat er zich
situaties kunnen voordoen, dat het beter is te zwljgen tegen-

12.1.a.   Als   man en vrouw gaan trouwen   of gaan samenwonen, dan hebben over je partner?

zij ieder voor zich wel een zekere voorstelling over hun rela-
tie, ze hebben ieder bepaalde ideek, verwachtingen over hun c.  Hierna zal ik een aantal onderwerpen noemen, waarvan ik graag

relatie, over hoe ze bepaalde dingen willen regelen; ze hebben van U zou willen weten, of U daarover wel eens met Uw partner
leder voor zich bepaalde wensen en behoeften. spreekt. Zo ja, praat U daar dan zo eens een keer over, of re-

De  vraag  is,  hoe  zil deze zaken aan elkaar duidelijk maken, hoe gelmatig, of erg vaak?
zij die aan elkaar kenbaar maken; hoe zij van elkaar weten, wat En wat zijn dan zo in het algemeen de dingen, die U dan met
ieder wil, denkt en voelt; hoe zij van elkaars wensen, verwach- elkaar bespreekt?
tingen, ideein en behoeften enz. op de hoogte raken. Een vraag,
die blijft bestaan, zolang de relatte bestaat. -  Allerlei dagelijkse dingen in het huishouden;
Ik wil U deze vraag eens voorleggen. Welke manteren zijn vol- -  Financlille aangelegenheden;
gens U de belangrijkste om van elkaar te weten te komen, wat -  Uw werk of dat van Uw partner; carriire, dagelijkse beleve-
elk van beiden wil, denkt en voelt? nissen, waardering enz.;

- Eventueel: kinderen: groei, school, toekomat, opvoeding;
b.  Een van de manieren om dingen aan elkaar duidelijk te maken, is -  Gevoelens en emoties: angst, eenzaamheid, onzekerheid, ver-

met elkaar erover praten. driet, vreugde, tevredenheid, geluk, schaamte, echuld enz.;          tg

Vindt U het belangrilk dat man en vrouw met elkaar kunnen pra- -  Uw huwelijk/relatie: beleving ervan, plannen, veranderingen, N
ten, welke betekenie heeft het praten met elkaar voor een huwe- problemen, behoef ten en wenBen;
lijk/relatie? -  Opvattingen en ideean over allerlei zaken in het leven.
Vindt U andere manieren om dingen aan elkaar duidelljk te maken Ben ik misschien een voor U belangrilk onderwerp vergeten?

belangrijker of minder belangrijk dan praten met elkaar?
INTERVIEWER:

INTERVIEWER: Het ts niet de bedoeling, dat de respondent per onderwerp al-
Doorvragen op de vraag, hoe essentleel men praten met elkaar lerlei specif ieke zaken gaat opsommen. Probeer hem te stimule-
acht voor het voortbestaan van de relatie, ook in vergelijking ren wat algemeen te bltjven, maar neem wel het bovenstaande
met andere manieren van communicatie. rijtje  door. Vat eventueel samen,  wat de respondent  zegt.

c.  Wat zijn naar Uw mening de belangrilkste onderwerpen, waarover d.  Ala het gaat om gevoelens en emoties, praat U zelf dan gemakke-
man en vrouw in het huwelijk/de relatie in elk Reval met elkaar lijk daarover met Uw partner, of vindt U dat moellijk?

zouden noeten praten?
e.  Zou U zeggen, dat de manier, waarop U en Uw partner elkaar din-

INTERVIEWER: gen duidelilk maken; de manter due, waarop U van elkaars wen-
Het gaat er bij deze vraag om, vast te stellen, of het accent sen, denken en voelen op de hoogte raakt, veranderd ls, sinds U

wordt gelegd bi j de dagelijkse dingen, de dagelljkae zorgen, getrouwd bent/samenwoont?

e.d.; of dat het accent (daarnaast ook) wordt gelegd op praten
En hoe zit dat speciaal met de manier, waarop U met elkaar

over  ideein,  opvattingen,  gevoelens  en emoties, interessen, praat?

e.d. Probeer echter de respondent zo min mogelijk in deze rich-
ting te suggereren. 12.3. Uitspraken over praten met elkaar

In hoeverre bent U het met de volgende uitspraken eens of on-

12.2.a. Ik wil U ook wat vragen over de manter, waarop man en vrouw eens?

volgens U het beste met elkaar kunnen praten.



INTERVIEWER: 660 van U beiden over dat onderwerp gewoonlijk de bealissingen
Toon BLAD 11. Vraag zo nodig nog toelichting. neemt (en wie van U dat dan is), dan wel of U dat gezamenlijk

doet, dan wel of U teder afzonderlilk beslist, als dingen U af-
a.  Omdat je in je huwelijk/relatie toch wel weet, waar je met el- zonderlijk aangaan.

kaar aan toe bent, hoef je niet over van alles te praten.

1.  Taken in de huishouding, met name de verdeling ervin;
b.  Als je van je huwelijk/relatte samen iets wilt maken, dan zul 2.  Besteding van het (gezamenlijke) inkomen:

le telkens over veel dingen met elkaar moeten praten. dagelijkse  uitgaven,  eenmalige  grote  aankopen,  kleding,
uitgaven voor hobby's, uitgaven voor vakantie, verzekerin-

c.  Het is uiterst belangrijk, dat man en vrouw noolt wat dan ook gen, sparen, aanschaf huis;
voor elkaar verbergen. 3.  Woning: soort, woonplaats, inrichting (gebruik), onderhoud;

4.  Uw werk en/of dat van Uw partner: wat voor werk, beide wer-
d.  Dat beide partners hun eigen taken goed doen, is belangrijker ken of een van U beiden, wat ala er kinderen komen, woning

dan veel met elkaar praten. opgeven voor werk;
5.  Vrije-tijdsbesteding:  tijd voor hobby's,  vakantieplannen,

e.  Goed met je partner over alles kunnen praten is een belangrijke
activiteiten in het verenigingsleven, op bezoek gain;

voorwaarde  om voor elkaar een steun en stimulans  te kunnen 6.  Wel of niet krijgen van kinderen &n opvoeding.
zijn.

b. Ik denk, dat het wel eens een keer zal gebeuren, dat U en Uw
f.  Als je met elkaar praat, is het beter elkaar altijd de waarheid partner het niet met elkaar eens zijn. Mogelijk hebt U wel eens

te zeggen, dan elkaar te sparen, ook al doet dit pijn.
conflicten met elkaar. Dat zal bij iedereen wel eens gebeuren
denk ik.

13. BESLUITVORMING EN CONFLICTOPLOSSING Op welke manier probeert U voor meningsverschillen/conflicten
gewoonlijk een oplossing te vinden? Ik bedoel vooral, of U en

Uiteraard moeten in een huwelljk/relatie nogal eens over klei- uw partner misschien bepaalde 'spelregels' hebben, zodat U bei- W
nere en grotere zaken beslissingen worden genomen. En niet al- den weet, wat wel en wat niet is toegestaan bij het vinden van         W
tild ziln man en vrouw het direct met elkaar eens, welk besluit een oplossing?
genomen moet worden. Trouwens, ook los van beeluiten kunnen man
en vrouw het wel een  keer oneens zijn met elkaar. Over beslis- INTERVIEWER:
singen  en  meningsverschillen  wil  ik  U een aantal vrage;JRel- Eventueel kunnen een aantal mogelijke spelregels genoemd wor-
len. den: zakelijk blijven; zo min mogelijk emotioneel worden; de

aard van het probleem moet goed bekend zijn, voordat naar op-
13.1.a. Op welke wilze moeten volgens U beslissingen worden genomen in lossingen wordt gezocht; zoeken naar compromissen; elkaar niet

een huwelijk/samenwoningsrelatie? Zoveel mogelijk via gezamen- onnodig kwetsen of kleineren; eerlijk zeggen, waar de schoen
lijk overleg; zoveel mogelijk afzonderlijk; of is dat afhanke- wringt; duidelijk argumenten aandragen.
lijk van de wort beslissing, waar het om gaat?

c. Stel, dat U er met Uw partner niet in slaagt om voor een be-
b. Hoe kijkt U aan tegen meningsverschillen of conflicten, die in paald probleem een oplossing te vinden, zou U dan de hulp van

een huwelijk/ relatie kunnen voorkomen?   (Zijn die moral ver- anderen inroepen? Denkt U met name aan financiale problemen en
storend voor het huwelijk/de relatie; of ziet U er positieve aan huwelijks/relatieproblemen?
kanten aan?) Zou U bijv. de hulp inroepen van familie, van goede vrienden of

professionele hulp?
c. Wat ts volgens U de beste manier om conflicten of meningsver-

schillen op te lossen? (Moet je met name bereid zijn 'water bij 13.3. Uitspraken over besluitvorming en conflictoplossing
de wiln' te doen, of vindt C dat in principe niet juist?) In hoeverre bent U het met de volgende uitspraken eens of on-

eens?
13.2.a. Ik zal U hierna een aantal onderwerpen noemen, waarover man en

vrouw gewoonlljk beslissingen nemen. Zou U mij voor ieder van INTERVIEWER:
die onderwerpen kunnen zeggen, hoe U en Uw partner daarover be- Toon BLAD 12. Vraag zo nodig nadere toelichting.
slissingen nemen? Graag zou ik per onderwerp willen weten, of



a. Man en vrouw moeten zoveel mogelijk samen beslissen, maar als INTERVIEWER:
het om hele belangrijke beslissingen gaat, weegt het oordeel Toon BLAD 13. Vraag telkens een korte toelichting. Lees eerst
van de man het zwaarst. ook een keer de antwoordcategoriedn voor.

b. In een huwelijk/relatte moeten man en vrouw zoveel mogelijk Redenen om wEl kinderen te willen zijn:

ieder afzonderlijk over dingen beslissen. -  man en vrouw worden pas echt volwassen ala ze kinderen krij-
gen;

c. Bij bealissingen hebben man en vrouw in alle zaken een gelijke -  kinderen zijn de echte levensvervulling voor man en vrouw;
stem: altijd moeten zij proberen om in onderling overleg tot -  voor je persoonlijke ontwikkeling le het hebben van kinderen
overeenstemming te komen. een belangrijke stimulans;

-  in je kinderen leeft een stukje van jezelf en van je partner
d. Oplossingen voor problemen zijn toch eigenlijk alleen goed, als voort;

man en vrouw ieder hun elgen wensen kunnen handhaven. -  het krijgen van kinderen is een natuurlijke en vanzelfspre-
kende zaak;

e. Ruzie tussen man en vrouw verstoort toch altijd hun onderlinge -  kinderen versterken de band tussen man en vrouw;
verhouding en kan daarom het beste vermeden worden. - het fijn vinden om een nieuwe ervaring met je partner te

kunnen delen;
f. Conflicten zullen doorgaans positief voor de relatie zijn, ala -  het opvoeden van kinderen le een uitdaging, je kunt er een

man en vrouw open met elkaar praten en bereid zijn tot een com- stuk creativiteit in kwijt;
promis. -  kinderen zijn je tot steun, als je oud wordt;

-  man en vrouw houden van kinderen, verlangen ernaar.
14. VISIE OP KINDIREN

Redenen om &66n kinderen te willen zijn:
Ret laatste onderwerp, waar ik het met U in dit gesprek over -  door kinderen bestaat het gevaar, dat je niet genoeg aan-
wil hebben, is het onderwerp kinderen. In ons gesprek is dit dacht meer aan elkaar kunt besteden;
eigenlijk al enkele keren aan bod gekomen, maar ik wil er toch -  de opvoeding van kinderen is een te grote verantwoordelljk-         tg

ook nog enkele aparte vragen over stellen. held;                                                                                                                                                                                             .t,

-  kinderen koaten veel tijd en binden je zolang ze klein zijn
14.1.a. ALLEEN AAN DEGENEN DIE GEEN KINDEREN HEBBEN: aan huis;

Zou U kinderen willen krijgen? Hebt U behoefte aan kinderen? -  met kinderen raak je teveel aan je partner gebonden;
Welke redenen om w61 of geen kinderen te willen spelen een rol? -  voor kinderen moet je je altijd maar opofferen;
Hebben U en Uw partner hierover al eens gesproken? -  er ia veel te weinig hulp voor de verzorging en de opvang

van kinderen te krijgen;
b. ALLEEN AAN DEGENEN, DIE WEL KINDEREN HEBBEN: -  kinderen kosten veel geld, dat je leuker aan andere dingen

Hebt U bewust voor kinderen gekozen of is dat min of meer van- kunt besteden;
zelf gegaan? Hebben U en Uw partner er bljv. samen over gespro- -  kinderen hebben door de huidige toestand in de wereld een ? Welke redenen waren er voor U om w61 kinderen te willen? sombere toekomst;
Waren er 'voors en tegens' of alleen maar 'voors'? -  kinderen belemmeren je studie/werk/carriare;

-  kinderen belemmeren je vrijheid voor allerlei activiteiten.
c. Ik zou nog wat verder willen ingaan op de redenen, die er zijn

om w61 of glin kinderen te willen. Ik heb hier een blad, waar d. Stelt  U zich eens voor, dat slechts een van beide partners
enerzijds allerlel redenen op staan, die mensen zouden kunnen kinderen wil en de andere niet. Welke beslissing zou U hen
hebben om wil kinderen te willen, en anderzijds allerlei rede- aanraden? W61 kinderen krijgen of niet?
nen, die mensen zouden kunnen hebben om g660 kinderen te wil-
len. Ik zou die lijit eens met U willen doornemen. INTERVIEWER:

Probeer te achterhalen, of een van de volgende twee mogelijk-
Ik zal de redenen m w61 en de redenen om g68n kinderen te wil- heden wellicht een rol speelt:
len stuk voor stuk noemen. Zou U mij telkens voor iedere reden -  geen kinderen, want je bent er samen voor verantwoordelijk,
willen zeggen, of U dat wil of nfet een belangrilke reden vindt -  wel kinderen, maar dan is degene, die kinderen wilde er al-

om w61 of resp. g6&n kinderen te willen? 166n voor verantwoordelijk.



14.2. Tenslotte wil ik U nog wat vragen over het opvoeden van kinde-
ren.

Wat vindt  U belangrilk voor de opvoeding van kinderen? Wat
vindt U belangrijke dingen om kinderen bil te brengen?

TER AFSLUITING

1. Hoe heeft U het gesprek gevonden. Viel het mee/tegen?
2. Zijn er misechien nog dingen, die U zou willen zeggen?
3. ALLEEN ALS TIJDENS HET GESPREK PROBLEMEN DUIDELIJK ZIJN GEBLEKEN! !

Zijn er misschien tijdens ona gesprek dingen naar boven gekomen, die

U eerst nog niet zo bewust wist en waarover U misschien nog met ie-
mand zou willen praten?

INTERVIEWER:
Zet de bandrecorder na vraag 14.2. afll
Bedank de respondent na de drie afsluitende vragen hartelijk.
Verzeker nogmaals de privacy en de vertrouwelijkheid.
Zeg, dat men een exemplaar van het rapport kan krijgen, als men dat wil
(duurt nog zeker een jaart).

NOTA BENE:
Indien de partner nog geInterviewd moet worden, vraag de respondent
vriendelijk om zo min mogelijk over de inhoud van het gesprek aan de                                                                                      t 

partner te vertellen.
VI
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SUMMARY

THE GREEDINESS OF MODERN EXPLICIT REIATIONSHIPS

Much has been written about recent changes in intimate relationships.

Alterations in morals, attitudes and behavioural patterns have been

amply discussed,  but still a profound portrait of the contemporary

intimate relationship is lacking. By tracing some empirical types we

wish  to  gain  a  deeper  understanding  of  the  ways  in  which  people

presently arrange their relationships.  In the empirical part of the

study, we present the results of an exploratory inquiry among fifty

couples (both married and cohabitating).   It is followed  by an inter-
pretive part, in which we try to penetrate deeper into the actual core

of the changes in intimate relationships by re-analyzing the results of

the empirical study from a certain theoretical perspective, which we

have called the theory of explicitation. This perspective stems from

two sociological theories of change: the modernization theory and the

civilization theory.

The empirical study reveals three types of relationship: the partner-

. ship-type, the bourgeois type and a composite type. Half of the couples
belong to the partnership-type. Two basic orientations constitute the
axis of this type of relationship, namely companionship and individual-

ity. These orientations are connected with each other through a third

orientation, that of reciprocal stimulation. As opposed to the bour-

geois  type,  the partnership-type is not a traditional self-evident

institution, but is based upon an agreement between the partners con-

cerning the etivelopment of their relationship, reached through negotia-

tions and deliberations. The combination of companionship and individ-

uality is not without complications. It asks for a permanent weighing

of pros and cons. The desire to retain individuality and independence

sets a constant limit for the mutual adherence and attachment.

Approximately one-third of the research population belongs to the bour-

geois type. The pursuit of strong family ties dominates this type of

relationship. The greatest degree of coalescence is considered to be
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the only goal. True enough, companionship too is a very important

orientation, bul it is assumed to be automatically present if one forms

a solid union. The components of companionship do not represent inde-

pendent values as they do in the partnership-types. In this context,

individuality or independence cannot play any role; on the contrary,
according to the bourgeois couples, this would certainly affect the

family unity. Furthermore, a "removed tolerance" is noticeable: changes

concerning intimate relationships are seldom totally rejected, yet for

themselves these couples generally accept the typical bourgeois ideals,

standards and behavioural patterns. The structure of their relationship

is taken for granted. Awareness of other possibilities does not lead to

any reflection upon one's relationship.

Finally, a composite type of relationship is identifiable within the

research population. While in the other types a high degree of concur-

rence exists between the partners, in the third type various differ-

ences concerning ideals, values, standards, expectations and arrange-

ments governing the relationship occur. Especially, differences per-

taining to the balance of power and the distribution of responsibili-

ties and privileges lead to tension and instability. The divergence of

the basic orientations (one partner is partnership oriented, while the

other has a bourgeois orientation) is most clearly expressed in these

differences. Approximately one-fifth of the research population belongs

to this composite type.

There is a close connection between the type and the institutional form

of relationship. Most of the couples of the partnership-type cohabi-

tate; nearly all couples of the bourgeois and composite types are mar-

ried. There is also a connection between the type of relationship and

social status. Especially striking is the fact that almost all couples

with a lower social background are married and leong to the bourgeois
type of relationship. The couples belonging to the middle and upper

social classes show much more diversity; nevertheless,  these groups

contain more cohabitating than married couples and the partnership-type

is found more frequently than the other types.

However much the types of relationship encountered differ from each
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other, still, in all three an important theme dominates the arrange-
ments: the specific relation between the degree of attachment and the

degree of freedom that is being desired.  But from this perspective

alone, the true character of the types does not evolve sufficiently.

Less  manifest  consequences  of  the  basic orientations and  specific

expectations and attitudes must also be observed: these appear when the

types of relationship are viewed in the light of an explicitation-

process. This refers to the degree in which the mutual interrelations

are standardized and taken for granted or, on the other hand, have been

carefully reflected upon and created through conscious consideration.
The latter is true of the partnership-type. There is no pre-set insti-

ttutional foundation within this type. Partners are compelled to active-

ly construct the basis for their interrelations and to set their own
rules. This demands constant reflection  and an awareness of possible
designs for arranging one's relationship. Therefore, the partnership-

1type calls for a substantial personal investment, demands much energy
and it takes quite an effort to keep it worth each other's while. The

required investment evolves from the prerequisites of the mutual com-

< munication that is necessary in order to construct the desired inter-

relation between attachment and freedom. The full weight of the effort

is directed towards the procedures through which the relationship is

moulded according to the views of both partners. Thus, a compulsion to

negotiate develops, that most strikingly expresses the growing explici-

Atation of intimate relationships. It does, however, lead to a dilemma:

one rejects obvious standards and set rules in order to retain personal

freedom and individuality, but at the same time it remains very much to

Ae seen whether the desired space can be obtained, since maintainance

:of the relationship demands a constant reflection. The investment in

consultation-procedures, demarcation-problems and questions of stan-
dardization can hardly be reconciled with the desire to remain free

within the relationship. Thus, the partnership-type is at least equally
"greedy" as the bourgeois type, though the nature of the required COW-

' mitment is different.    In the latter, it concerns predominantly   the
adherence to strictly defined and totally self-evident standards and

criteria. It calls for little effort to comply to them. It's merely a

matter of custom and habit. The interrelations are based on routine
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duties. Therefore, the demand of absolute loyalty can easily be adhered

to; the relationship does not absorb much personal energy. The implic-

itness of the bourgeois type is unburdening and consequently creating

space. True enough, the claims partners lay on each other are compre-

hensive and their identities are moulded according to the fixed pat-

terns and conventions, but the greediness of this type of relationship

is less total than one would expect.

From these views the essence of the changes in intimate relationships

emerges. It casts a new light on the wide-spread idea that relation-

1

ships increasingly    take    on the character of detached commitments,
wherein duties are avoided as mucli as possible and people accept little

responsibility towards each other. However, the efforts involved in the
constant reflection upon one's relationship and the energy required to

construct that relationship, without institutional   ties,   do not allow
such a detached attitude. The desire to retain more freedom than con-

sidered to be possible within the boundaries of the bourgeois model can

only be achieved through a strong personal investment in the relation-

 

ship. This inevitably leads   to new responsibilities, centered around

i the compulsory negotiations.    It   is a process of institutional change,

in which, ever more pointedly, a set of standards and a moral come into

being that do not control behaviour and relations directly, but govern

the procedures through which these are determined. This is a develop-

ment from "situation-standardization" to "process-standardization".   It

is accompanied by an extending set of standards, directions and re-

strictions for the communication and negotiation, that permits diver-
sity in factual behavioural expression, but regulates ever more rigor-

ously the process through which relationships take shape. Furthermore,

the development of some new general directory values can be observed:

the pursuit of autonomy and personal growth; the moral of comprehensive

intimacy; and the claims of role equality and balance of power.

However, this entire change in intimate relationships occurs at differ-

ent points in time and at different paces witliin various societal

1
levels. Presently, the changes mainly come about within the upper so-

cial classes, whose members are more adequately equipped due to their
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social position and who have access to more resources. Most important-

i ly, this social group has had the opportunity to learn to view reality

  form a more distant perspective. Especially among those with a higher
education, this inclination towards reflection is strongly increasing.

It is accompanied by a greater ability to verbalize, a greater communi-

cative proficiency and a deeper understanding of the nature of struc-

tures and developments in society. Circumstances are more favourable

within the higher social levels to acquire attitudes and skills which

are very important for the realization of new ideals and structures

concerning intimate relationships. Those belonging to the lower social

classes lack the social, emotional and material options available to

the higher levels of society. Not surprisingly, "choosing" the bour-

geois  relationship-model  can  in  fact  result  from selfprotection  or

impotence to abandon the beaten path. In an analysis of the situation

of the lower social class one may not neglect the structural and cul-

tural barriers that, in a subtle combination, impede the realization of

changes  in  relationships.  The  especially  applies  to women due to

various forms of dependence of their partners.

Although marriage will remain to be the most preferred frame for an

intimate relationship,  the marital institution shall undergo drastic

 changes in the future. Through the explicitation-process a new model of
relationship will develop in which negotiation will be the principal

structuring mechanism.  Explicitation  constitutes  the necessary link

that enables the transformation to the new model. It determines the

psychical and social processes that are the catalysts and dynamics of
change. It represents a phase in the process of institutional change.

The effort required in the new model presents a serious problem, how-

ever. This can only be permanently delivered, if negotiating acquires a

certain routine, based on a self-evident code of standards. Without a

l certain measure of negotiational habit-forming the psychological pres-

sure will come intolerable; then, the new relational model will not
l obtain stability. The institutionalization of negotiational procedures

constitutes by far the most complicated aspect of the entire evolution

lin intimate relationships in the near future.



403

CURRICULUM VITAE

Arno van der Avort (1957) voltooide in 1975 zijn gymnasium-A opleiding

aan het Augustinianum te Eindhoven. Vervolgens studeerde hij sociologie

aan de Katholieke Hogeschool Tilburg, waar hij in juli 1980 het docto-

raal-examen cum laude aflegde. Zijn afstudeeropdrachten omvatten met

name een scriptie over de invloed van de sociaal-culturele situatie op

het functioneren van echtscheidingsgezinnen en over de hulpverlenings-

methoden van psychotherapeutische zelfhulpgroepen. Na zijn afstuderen

is hij tot begin 1982 als medewerker welzijnsplanning werkzaam geweest

op de secretarie van de gemeente Nieuw-Ginneken. Daarna was hij tot 1
februari 1985 als sociaal-wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de

Katholieke Hogeschool Tilburg; tijdens deze periode is het onderzoek

uitgevoerd waarop dit proefschrift gebaseerd is. Momenteel maakt hij

deel uit van een inter-universitair onderzoeksteam dat een meerjarig

project uitvoert naar veranderingen in het sociaal-culturele klimaat in

Nederland (het Socon-project). In verband hiermee is hij verbonden aan

de Katholieke Universiteit Nijmegen doch gedetacheerd aan de Katholieke

Universiteit Brabant te Tilburg.

Arno van der Avort publiceerde over de hulpverlening in zelfhulpgroepen

(onder meer samen met dr. Pieter van Harberden), over echtscheidingsge-

zinnen en over ontwikkelingen rond de primaire relatievorming, twee-
relaties in het bijzonder (deze onderwerpen onder meer samen met dr.

Piet van den Akker).

Sedert 1980 is hij gehuwd met Rosemary Lier en woonachtig te Oirschot

(Noord-Brabant).

Hij is actief lid van de politieke partij Democraten 66.



10. Christelijke scholen die in hun personeelsbeleid een
onderscheid maken naar seksuele geaardheid, dienen niet doorde overheid bekostigd te worden.
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weinig bij tot  een  verspreiding  van  de zorg voor  de
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stelling toe te voegen worden afgeschaft.

A.J.P.M. van der Avort
De gulzige vrij-blijvendheid van expliciete relaties

Tilburg, 30 januari 1987.



STELLINGEN

1.   Als  de  structuur  van  een  expliciete  relatie niet  zekere
impliciete trekken vertoont,  zal de relatie onvermijdelijk
stuk lopen op een 'Dauerreflexion'.

2.      De term "explicitering" duidt  op de dynamische kracht  in  het
proces van sociale constructie en reconstructie van de

werkelijkheid.
(Zie P.L.  Berger, Th. Luckmann, The Social Construction of
Reality, Harmondsworth, 1967.)

3.   Wie stelt dat er momenteel sprake is van een terugkeer naar
traditionele  waarden  rond huwelijk en gezin,  miskent  hoe

geleidelijk veranderingen op dit gebied in brede lagen van de
bevolking doordringen.

4.   Hulpverleners  bij  relatieproblemen  zouden  opgeleid moeten
worden om mensen bij de ontwikkeling van onderhandelingstech-
nieken te begeleiden.

5. Het onderhouden van zogenaamde  vriendschapsnetwerken  is
vanwege de benodigde inspanning voorbehouden aan mensen met

1

een  relatief  hoge  opleiding  en  maatschappelijke  positie.
Daarom zullen dergelijke verbanden nimmer een brede

verspreiding kennen.
(Zie C.J.  Weeda,  Ideaalbeelden  rond leefvormen, Deventer,
1982.

6.   De toename van het aantal niet-kerkelijken dat zijn politieke
voorkeur uitspreekt voor het CDA geeft aan dat het

de-confessionaliseringsproces nog steeds voortgaat.

7.   In het sociaal-wetenschappelijk onderzoek is de kwaliteit van
de instrumenten van de "kwantitatieve" methode vaak even
problematisch als de controleerbaarheid van de resultaten van
"kwalitatief" onderzoek.

8.   Besprekingen over wapenbeheersing worden onnodig belast door
het uitgangspunt dat zij beslist tot akkoorden zouden moeten
leiden.

9.   Verdere decentralisatie van overheidsbeleid naar het lokale
niveau is gevaarlijk, zolang hier bestuurlijk amateurisme -
met name in kleinere gemeenten - hoogtij viert.
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