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Mevrouw mr. C. den Hollander-van der Ent (1954) 
was tot begin 1983 werkzaam als stafmedewerker bij 
het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA. 

Jongeren en relatievorming: tussen 
vanzelfsprekendheid en 
vri jbli jvendheid 

Onder het motto 'Jongeren en christen-democratie' wordt in dit blad een aantal 
artikelen gepubliceerd over jongeren en hetgeen hen bezighoudt. De afgelopen jaren 
is al vee! geschreven over wat een christen-democratische partij voor jongeren kan 
betekenen. Hebben jongeren nog wei een boodschap aan een partij als het CDA? 
En andersom: heeft het CDA nog een boodschap voor jongeren? Met betrekking tot 
de relatievorming, de verhouding huwelijk, gezin en alternatieve samenlevingsvormen 
lijkt dit op het eerste gezicht een precaire vraag die spanningen oproept, ook binnen 
de partii zelf. 

'Het CDA acht huwelijk en gezin van 
bijzondere betekenis' en 'Andere duur
zame samenlevingsvormen, ( 00 00 00), heb
ben aanspraak op met het gezin verge
lijkbare rechten en plichten', zo stelt het 
Program van Uitgangspunten (PvU) on
dermeer. Uit de discussies binnen de par
tij blijkt keer op keer hoeveel misver
standen en emoties deze stellingname uit 
het PvU en de daarbij behorende toelich
ting bij velen oproept. Met die verwar
ring is noch het CDA gediend, noch het 
gezicht dat de partij naar buiten oproept: 
een appel op jongeren gaat er zeker niet 
van uit. 
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In dit artikel wil ik trachten in te gaan op 
de bedoelingen van het PvU zonder ech
ter voorbij te gaan aan die spanningen 
Dit tegen de achtergrond van de maat
schappelijke ontwikkelingen in de afgelo
pen jaren en in het bijzonder de situatie 
die hierdoor voor jongeren is ontstaan. 
Tenslotte volgt een aantal vragen die zich 
opdringen indien het CDA haar stand
punt in concreet beleid inhoud wil geven. 
Een beleid overigens dat zeker niet ex
clusief op jongeren is gericht. Immers, 
het aangaan v_an een meer duurzame re
latie vindt weliswaar meestal plaats in de 
leefti jd tussen ca. 16 en 30 jaar en jonge-
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ren komen hier dus vrijwel allemaal mee 
in aanraking, maar dat wil niet zeggen dat 
de relatievorming ecn speeifiek jongeren
probleem is. Zeker nict nu ouderen, bijv. 
na een echtscheiding, ook veelvuldig 
nieuwe relaticvormen kiezen. 

Uitgangspunten voor het CDA 
Hierbovcn heb ik al een enkele zin uit het 
Program van Uitgangspunten geciteerd. 
Voor de volledige tekst verwijs ik naar 
het Program zelf: artikel 14 (over huwe
lijk, gezin en de opvoeding van kinderen) 
en de pendant artikel 15 over andere 
duurzame samenlevingsvormen die met 
het gezin vergelijkbare rechten en plich
ten behoren te krijgen. Zo los bezien van 
de rest van hct PvU maken deze beide 
artikelen een merkwaardige indruk op de 
lezer. Als huwelijk en gezin 'van bijzon
dere betekenis' \vorden geacht, waarom 
dan die gelijkwaardigheid van andere sa
menlevingsvormen zo uitdrukkelijk aan 
de orde gesteld? De toelichting die het 
Program daarbij gceft is onmisbaar 11 voor 
een juist bcgrip van de artikelen. Hier 
wordt duidelijk hoe de beide artikelen 
zich tot elkaar verhouden. Hoeveel waar
de in de CDA-benadering ook aan huwe
lijk en gczin wordt gehecht, "Dit betckent 
echter niet dat de overheid, als hoedster 
van de publieke gerechtigheid, bepaaldc 
samcnlevingsvormcn boven andere (of 
hoven alleenstaanden) zou mogen begun
stigen'21. Aan de orde is dus de houding 
die de overheid ten aanzien van verschil
lcnde samenlcvingsvormen dient aan te 
nemcn en nict ons persoonlijk oordeel. 
Hct CDA wil nict via het overheidsbcleid 
aan de samenleving cen bepaald normen
cn waardenpatroon opleggen door aan 
een huwelijk en gezin een bevoorrechte 
positie toe te kcnncn. Wij onderkcnnen 
een verscheidenhcid van opvattingen in 
onze samenleving op dit punt en erken-

I) PvU. pag. 11\ onder: sarncnlcvingsvonncn. 
2) cursivcring van rnij. dll. 
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nen dat ook buiten huwelijk en gezm in 
andere samenlevingsvormen partners 
duurzaam de verantwoordelijkheid voor 
clkaar aanvaarden. Deze samenlevings
vormen verdienen evenzeer de rechtsbe
scherming van de overheid. 

Hoezeer deze visie op de rol van de over
heid in hct algemeen en ten aanzien van 
samenlevingsvormcn in het bijzonder 
geent mag zijn op een christen-democra
tische traditie. telkens blijkt weer hoc 
moeilijk het is deze benadering in de 
praktijk tc hanteren zonder dat dit span
ningcn, emoties en onbegrip oproept. Dit 
geldt evenzcer voor andere opvattingcn 
op zedelijk terrein. De eigen, individuele 
opvattingen over wat goed en waardevol 
is lijken dan te strijden met de visie op de 
beperkte taak van de overhcid. 
Die spanning wordt mede veroorzaakt 
doordat, zoals ook de toelichting op het 
PvU constatecrt, velen in christen-demo
cratische kring de ontwikkelingen op het 
gebied van de relatievorming ervaren als 
een bedreiging van huwelijk en gezin. 
Met andere woorden, zij menen dat met 
de grotere aandacht voor alternatieve sa
menlevingsvormen de waarden die voor 
hen nauw met de huwelijkse staat ver
bonden zijn, zoals trouw, liefdc en ver
antwoordelijkheid voor elkaar in het ge
ding zijn. Wordt hierdoor juist ook niet 
bij jongeren de indruk gewckt dater 
ruimte is voor vrijblijvendheid in relaties 
en relatievorming, is dan een van de 
daaruit voortvlocicnde vragen. 

In de toelichting op het PvU wordt ont
kend dat van een bedreiging sprake zou 
zijn. 'Toch staat niet zozeer de bctekcnis, 
het functioneren van het gezin ter discus
sic, maar vee! mecr het huwelijk als ex
clusieve uiterlijke verschijnings-
vorm ...... ' De kritischc vraag kan gesteld 
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worden of dit een juiste taxatie is van de 
ontwikkelingen. Of Iaten wij ons nu te 
gemakkelijk 'misleiclen' door de tijd
geest'? 
Wil het CDA op dit gebied kunnen staan 
voor baar uitgangspuntcn en daar con
erect uitvocring aan willen geven. dan zal 
gewogen moeten worden in boeverre 
voor ons wezenlijke waarden van duur
zaamheid. geborgenheid, liefdc en onder
linge zorg met het opkomen van andere 
samenlcvingsvormen in bet geding zijn. 
Zoals ook in de vorig jaar gchouden 
emancipatiediscussie gepoogd is te on
derscheiden wat in de christen-democra
tische opvatting wezenlijk is voor de ge
lijkwaardigheid van man en vrouw en 
datgene wat niet met onze opvattingen 
strookt, hoezeer sommige zaken ook als 
essentieel naar voren worden geschoven. 
In het onderstaande wil ik pogen een 
dergelijke taxatie te maken. 

Ontwikkelingen in de afgelopen jaren 
In de afgelopen vijfticn jaar hebben zicb 
een aantal ontwikkelingen voorgedaan 
die bet traditionele buwelijks- en gezins
leven onder druk hebben gezet. Een aan
tal (bekende) hoofdlijnen: 
De stijging van het welvaartspeil in met 
name de jaren zestig leidt tot een ver
brokkeling van het familie- en gezinsle
ven. Mensen worden mobieler en trek
ken naar nieuwe woongebieden buiten de 
steden. De verzorging van ouderen wordt 
grotendeels overgenomen door professi
onele krachten en bejaardentehuizen. zo
dat de familiale betrokkenheid minder 
wordt. Het zogenaamde kerngezin. va
der, moeder en kinderen is dan ontstaan. 
Het gemiddeld kindertal daalt door de 
toenemende anti-conceptie. Daarnaast 
wordt de huishoudelijke taak van de 
vrouw aanzienlijk verlicht door de toene
mende mechanisering. In diezelfde tijd 
( eind jaren '60) wordt tevens een beroep 
op de vrouw gedaan haar plaats op de 
arbeidsmarkt in te nemen. met het oog 
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op het tekort aan arbeidskrachten dat 
dan heerst. Dit vormt de aanleiding tot 
een hernieuwde discussie over de plaats 
van de vrouw in onze samenleving: thuis 
in de huishouding of zij aan zij met de 
mannen in de maatschappij? De emanci
patiediscussie krijgt daardoor een stimu
lans. 
De verzelfstandiging van het gezinsleven 
maar ook de sterk toenemende ontkerke
lijking spelen een rol in de verandering in 
opvattingen. De bestaande normen en 
waarden worden niet meer vanzelfspre
kend van de oudere genera ties en be
staande instituties zoals de kerk overge
nomen. Menigeen zet zich hier juist uit
drukkelijk tegen af. Mensen bepalen 
liever zelf, individueel, hun houding ten 
opzichte van de levensvraagstukken die 
op hen afkomen en welk normen- en 
waardenpatroon zij willen hanteren. Zo 
ontstaat er bijvoorbeeld een grotcre 
openheid op het terrein van sexualiteit en 
anti-conceptie. We zien een verschuiving 
in de opvattingen over het huwelijk-voor
hct-leven. De opvatting dat een huwelijk 
desnoods koste wat kost in stand moet 
blijven, wordt steeds minder ondcrschre
ven. Het aantal echtscheidingen stijgt 
dan ook sterk. 
Dit verandcringsproces gaat ook aan jon
geren niet voorbij. We !Iicht zelfs worden 
zij nog sterker hierdoor be'invloed dan 
ouderen. Immcrs, staan bij de ouderen 
de veranderingen in het normen- en 
waardenpatroon en de daarmec samen
hangende leefwijze tegen de achtergrond 
van, zij het soms vage noties van de vaste 
patron en van de oudcrs en de geloofsop
voeding, bij een grote groep van de jon
geren ontbreekt een dergelijk rcfcren
tiekader. De opvoeding van de kinderen 
wordt ook vrijer; er wordt hun meer 
ruimte gelaten zelf te ondervinden waar 
de grenzen dienen te liggen in hun sociale 
gedrag. Waar ouders zelf soms in onze
kerheid verkcren over hun houding ten 
opzichte van levenvraagstukken, is het 



JONGERE"' EN CRISTEC\1-DEMOCRATIE 

moeilijk aan de kinderen een hepaalde 
leefstijl door te geven. De hcslotenheid 
van het kleine gezin. relaticf los van fami
lie. woonomgeving en kerkelijke ge
meensehap bemoeilijkt bovendien dat 
kinderen zich buiten die kleine kring van 
het gezin kunnen orienteren. Deze kin
deren zijn de jongeren van nu. Tegen 
deze achtergrond is het naar mijn mening 
niet onbegrijpelijk dat zij trachten uit
drukkelijk hun eigen weg te vinden. ook 
wat betreft de relatievorming. 

Verscheidenheid 
Door al deze ontwikkclingen is een ver
scheidenheid gegroeid in opvattingen 
omtrent relatievorming. huwelijk en ge
zin. Voor sommigen vormt deze verschei
denheid zoals gczegd een bedreiging. 
Maar zijn deze ontwikkelingen aileen 
maar negatief te typeren? Of zijn er ook 
positieve kanten? Mijns inziens kan de 
verminderde vanzelfsprekendheid van 
een huwelijkssluiting en gezinsvorming 
bijdragen aan een bewustere keuze hoe 
men zijn of haar Ieven in wil richten. Is 
de vanzelfsprekendheid van het huwe
lijkspatroon. hoe waardevol in zichzelf 
ook. geen belemmering geweest voor de 
verdieping van de relatie tijdens het hu
welijk? Droeg die vanzelfsprekendheid 
van het huwelijk niet bij tot het isolement 
van alleenstaanden. waaronder de homo
fie len? En dat laatste niet aileen in gees
telijk. maar ook in maatschappelijk op
zicht? Want we kunnen en moeten vast
stellen dat op tal van terreinen de rege
lingen zijn afgestemd op de gezinssituatie 
en ten onrechte alleenstaanden daarbij 
ten achter worden gesteld. In ecn klimaat 
waarin een grotere verscheidenheid aan 
relatievormen bestaat. kan wellicht mcer 

begrip worden opgebracht voor hun po
sitie. 
Door het wcgvallen van die vanzelfspre
kcndheid is het voor jongeren niet een
voudig een weg te vinden. Er heerst vee! 
onzekerheid over de rclatievorming en 
zij worden afgeschrikt om de verant
woordelijkheid van een formele band als 
het huwelijk op zich te nemen. Wat kan 
er allemaal niet mis gaan: de voorbeelden 
van echtscheidingen. juist ook in de eer
ste jaren van het huwelijk. liggen voor 
het oprapen. Anderen zetten zich uit
drukkelijk tegen de bestaande vorm van 
het huwelijk af en weigeren zich aan de 
gevestigde orde aan te passen. 

Vrijblijvendheid inplaats van vanzelfspre
kendheid? 
Betekent dit alles dat de vanzelfspre
kendheid van het huwelijk voor het Ieven 
is vervangen door de vrijblijvendheid van 
het samenwonen? Ten aanzien van de 
jongeren lijkt mij deze conclusie voorals
nog niet gerechtvaardigd. De overgrote 
meerderheid van de jongeren wil trou
wen en verwacht dat in de toekomst te 
zullen doen. Wei zien we sinds llJ6k een 
verschuiving met name in de richting van 
het niet weten of men zal trouwen. 1l 

Een vaststellen hoeveel jongeren gedu
rende enige tijd. bijvoorbeeld vooraf
gaand aan een huwelijk. samenwonen is 
bij gebrek aan goede onderzoekscijfers 
nauwelijks mogelijk. Uit de door jonge
ren uitgesproken verwachtingen ten aan
zien van een toekomstig huwelijk mag 
echter blijken dat de meestcn op zoek 
zijn naar een relatie die duurzaam is en 
ook een formele band niet schuwen. 
Daarbij zou de periode van samenwonen 
die aan het formele huwelijk vooraf gaat 

3) Bron: Schelvi>. Sex huiten het huwelijk, !'!k3. Uit dit ondcrzoek onder jongeren van lh tim 20 jaar blijkt 
dat in I <JK I 76'1 stclt in de toekomst tc willcn trouwcn. In I <J6K was dit nog '!4'(. Hct aantal jongcrcn dat 
nog nict wcct of men wil trouwen steeg in diczelfdc pcriodc van 4\'i naar 1c,c;. In I<JKl stclt w; nict tc 
willcn trouwcn in tcgcnstclling tot in l<Jflk 2'1. De rnccstc jongcrcn Ieven in de verwachting te zullcn 
trouwen. In totaal Kl '{van de jongcrcn achttcn dit in I<Jkl zu goed als zekcr ofwaarschijnlijk. In I<JhK 
was dit <Jl '{ 
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kunnen worden gezien als een leerperio
de: een uitbreiding en vervanging van de 
vroegere verlovingsperiode."J Van vrij
blijvendheid kan in die gevallen mijns 
inziens niet worden gesproken. 

Oak ten aanzien van de andere waarden 
als onderlinge zorg, liefde en geborgen
heid lijkt mij de conclusie niet gerecht
vaardigd dat jongeren die samenwonen 
een ander patroon aan de dag leggen dan 
jongeren die trouwen. Vaak blijkt het 
motief dat voor het ene paar de doorslag 
geeft om te trouwen voor het andere paar 
het motief om (voorlopig) te blijven sa
menwonen: liefde en trouw blijken uit 
het feit dat je die formele band wilt aan
gaan en durft aan te gaan. contra: liefde 
en trouw blijken juist als je zonder de 
stok van het huwelijk achter de deur tach 
bij elkaar blijft. Oak de mate waarin 
verantwoordelijkheid en onderlinge zorg 
op zich worden genomen behoeven m.i. 
niet sterk te verschillen tussen samenwo
ners en getrouwde jonge paren. Zowel 
binnen de ene als binnen de andere vorm 
zien we een varieteit van samenlevings
patronen. uiteenlopend van sterk opel
kaar betrokken zijn met- soms benau
wend- weinig oog voor de omringende 
wereld tot een verhouding waarin beide 
partners in staat zijn vriendschappen en 
contacten met anderen te onderhouden 
en dus een zekere mate van zelfstandig
heid behouden. zonder dat dit ten koste 
gaat van de onderlinge relatie. 

Op een ander vlak kunnen we m.i. wei 
een verschil constateren tussen een be
paalde groep samenwoners en gehuw
den. Namelijk die groep die stelt uitslui
tend een emotionele relatie met een part
ner te willen aangaan en op geen enkele 
wijze in financieel opzicht gebonden te 

willen zijn. Voor sociale zekerheid en 
belasting bijv. wenst men dan als individu 
behandeld te worde.n. Het is echter de 
vraag of dit een specifiek kenmerk is voor 
de jongeren onder de samenwoners. Het 
is mijn indruk dat de financiele onafhan
kelijkheid juist een motief vormt voor 
oudere. veelal gescheiden. mensen om 
perse niet te willen trouwen. 
lk meen dat. waar voor het CDA de 
onderlinge verantwoordelijkheid en zorg 
van mensen voor elkaar van essentiele 
betekenis is. deze relatievorm op gespan
nen voet met de CDA-uitgangspunten 
kan komen te staan.'J 

Niemand kan in de toekomst kijken. Hoe 
in de komende tientallen jaren het pa
troon van relatievorming zich zal ontwik
kelen is- aile onderzoeken op dit terrein 
ten spijt- niet te voorspellen. Voorals
nog kan m.i. niet gesteld worden dat de 
veranderingen die tot op heden hebben 
plaatsgevonden inbreuk maken op de 
waarden die vanuit christen-democra
tisch oogpunt wezenlijk worden geacht 
voor het samenleven van mensen. De 
stelling van het PvU dat huwelijk en ge
zin niet zozeer naar hun inhoudelijk func
tioneren bedreigd worden maar meer de 
uiterlijke verschijningsvorm. kan dan 
ook worden beaamd of. zo men wil. ver
dient het voordeel van de twijfel. 

Kritische vragen van jongeren 
Vanuit dit gezichtspunt kan men dan tot 
de conclusie komen. dat aile samenle
vingsverbanden. (waaronder het huwe
lijk) waarin de partners er blijk van ge
ven duurzaam verantwoordelijkheid voor 
elkaar te willen dragen. voor de overheid 
een vergelijkbare rechtspositie dienen te 
krijgen. Dan resten er mij toch nog enke
le vragen. Vragen die ook de jongeren 

4) Zie voor een dergelljke conclusie hijv. C.J. Stravcr. in ·NJSSO-onderzoek I 'l7'l. Til·eerelariel. and en dan 
her huwelijk. 

5) Zie ook: 'Emancipatie, een generatie-gebonden vraagstuk?', door mr. C. den Hollander-van der Ent. 
In: Themabundel Emancipatiebeleid, uitg. W. I. voor het CDA, Den Haag, 1982; p. 46-59. 
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wet eens aan het CDA zouden kunnen 
stellen. 
Zo zou de nieuwsgierig-kritische reactie 
van jongeren op de stelling van de verge
lijkbare rechten en plichten van samenle
vingsvormen als volgt kunnen zijn: Maar 
wat is dan wei de bijzondere betekenis 
van huwelijk en gezin? Wat is de poli
tieke relevantie van die zinsnede? Vor
men huwelijk en gezin slechts een goed 
voorbeeld van een relatievorm waarin de 
door het CDA als essentieel betitelde 
waarden tot uitdrukking komen? Naar 
welk voorbeeld andere samenlevingsvor
men dan aanspraak hebben op dan wei 
geen gelijke maar toch vergelijkbare 
rechten en plichten? 61 Als dit zo is. dan is 
het nuttig indien dit eens rechtstreeks 
wordt gezegd. Nu werkt deze zinsnede 
voor velen versluierend. 
Hiermee is mijns inziens eens te meer 
aangetoond hoe belangrijk het is dat bin
nen het CDA een voortdurend kritische 
bezinning op het PvU blijft bestaan. Te
vens is het van belang dat de partijleden 
zich via vormingsactiviteiten de stellingen 
van het PvU eigen kunnen maken en dat 
deze voor de vertegenwoordigers in poli
tieke organen in concrete situaties han
teerbaar worden. 

Het CDA wil relatievormen. waarin 
mensen duurzaam verantwoordelijkheid 
willen dragen (inclusief waarden van on
derlinge zorg. liefde en geborgenheid) 
rechtsbescherming bieden. Oat is op zich 
een belangrijke boodschap. ook naar de 
jongeren toe. 
In een samenleving waarin vee! mensen 
op zichzelf staan, relaties verschralen of 
stuklopen. vriendschappen blijven steken 
in oppervlakkigheid. is het van het groot-

ste belang dat er gezinnen. samenlevings
vormen blijven bestaan. waarin mensen 
er voor kiezen onvoorwaardelijk voor el
kaar en eventuele kinderen te willen zor
gen. Het kan een tegenkracht zijn. in een 
samenleving waarin mensen maar a! te 
vaak tangs elkaar heen Ieven. Het is 
noodzakelijk dat de overheid in haar be
leid die maatregelen treft. die mensen 
niet uit elkaar drijft. maar in verantwoor
delijkheid en solidariteit met elkaar doet 
samenlcven. Het bieden van rechtsbe
scherming aan dcze relaties kan hieraan 
bijdragen. De kritische vraag van jonge
ren hierbij zal zijn: maar wat als je nu 
gewoon aileen bent? Hoeveel jongeren 
en jong-volwasscnen in de leeftijd tussen 
16 en 30 jaar staan niet gcdurende een 
aantal jaren op zichzelf? Gaat de be
scherming van samenlevingsvormen niet 
opnieuw ten koste van de alleenstaan
den? Hoe belangrijk het ook is dat het 
CDA zich intensief bezig houdt met het 
vraagstuk van de de samenlevingsvor
men. het loopt daarbij het niet denkbecl
dige gevaar dat de positie van de alleen
staanden wordt veronachtzaamd. 

De slotvraag van jongeren zal zijn: hoe 
denkt het CDA dit alles te verwezenlij
ken? Laat nu maar zien. aan de hand van 
conrete bcleidsmaatregelen dat het het 
CDA ernst is op dit punt. Papier is ge
duldig. 
Dit zal niet eenvoudig zijn. noch in prak
tische. noch in emotionele zin. 

6) De momenteel in discussie zijnde ontwerp-resolutie van het CDA-partijhcstuur over llomofilic vcrsterkt 
dczc gedachte. zie de ontwerp-resolutie onder C. Ia. hen c. 
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