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Bram Buunk: Andere !eef"vormen. Uitg. Van Loghwn 
Slatems BV. Deventer. /982. !'rijs f 34,25. Dit werk 
wordt hesproken door mevrouw mr. Y. E. M.A. 
Timmerman-Buck, stafinedewerkstcr van !zet 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 

Leefvormen in de jaren tachtig: 
hoe, waarom, wie? 

Onze samenleving blijft in beweging. Veranderende opvattingen bewerkstelligen 
heroverwegingen over besta:;nde instituties en structuren. vragen worden gesteld ovc·· 
normen en waarden die wellicht aan herijking toe zijn. de zin van maatschappelijke 
\Crbanden wordt aan een hernieuwd onderzoek onderworpen. Moet oude wijn in 
nieuwe zakken worden gegoten. nieuwe wijn in oude zakken. of misschien zelfs 
nieuwe wijn in nieuwe zakken'? 

De dynamiek van een samenleving is ge
geven met het feit dat het mensen zijn. 
die die samenleving vormen. en dat het 
mensen zijn. die de invloeden van die 
opgebouwde samenleving ondergaan. 
Het is dan ook niet verbazingwekkend 
dat de wijze. waarop mensen uitdrukking 
\\illen geven aan de zin \all hun leven. 
gedifferentieerd is. Van elkaar \erschil
lende visies op mens en maatschappij 
vinden hun weerklank niet alleen in poli
tieke partijen. maatschappelijke organi
saties of actiegroepen. maar ook in rela
ties met medemensen. Wellicht kan ge
steld worden dat samenlevingsvormen. 
zoals huwelijk en gezin. concubinaten. 
woongroepen en communes zoals ze zich 
manifesteren. een belangrijke graadme
ter zijn voor 'de stand van zaken· in een 
samenleving. Aan het verzoek van de 
redactie van dit blad het boek ·Andere 
leefvormen· te bespreken. wil ik dan ook 
graag voldoen. 

Dertien schrijvers. overwegend sociolo
gen. laten hun licht over de leefvOïmen 
schijnen met de bedoeling op een weten-
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schappelijk verantwoord niveau een glo
baal overzicht te bieden van wat er be
kend is over andere leefvormen; een mo
mentopname dus van hoc het er in het 
begin van de jaren tachtig met de voor
naamste alternatieven voor huwelijk en 
gezin voorstaat. Gekozen is voor een bre
de pragmatische definitie van andere 
leefvormen: 'alle afwijkingen van het tra
ditionele gezin dat bestaat uit een op 
basis van een wettelijk huwelijk gesticht 
afzonderlijk huishouden van man. vrouw 
en kinderen. met de man als kostwinner 
en de vrouw als huisvrouw. gekenmerkt 
door sexuele exclusiviteit'. 
Alle auteurs besteden in hun bijdrage 
aandacht aan de definitie van de betref
fende leefvorm. het voorkomen in de 
maatschappij en de te verwachten ont
wikkelingen in de toekomst. de spreiding 
over sociale categorieën en de houding 
van de bevolking. Tevens worden de va
riëteit van de onderhavige leefvorm on
der de loep genomen. de motieven daar
voor. het psychisch en sociaal welbevin
den van de betrokkenen en de positieve 
en negatieve kanten. 
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De bijdragen van de auteurs hebben res
pectievelijk betrekking op: andere leef
lormen in een vcranderende samenle
l'ing, alleenstaanden. éénoudergezinnen, 
homofiele relaties, vrijwillig kinderloze 
huwelijken, samenwonen en andere on-

\ gehuwde tweerelaties, tweecarrièregezin
ncn, seksueel open huwelijken, woon
groepen, centraal wonen-projecten en 
tenslotte een sociaal psychologisch model 
dat toepasbaar moet zijn voor alle be
staande leefvormen. 

Het eerste dat bij lezing opvalt. is het 
hijzonder grote aantal onderzoeken 
11aarvan gewag wordt gemaakt. Dit heeft 
zijn effect op de schrijfstijl van sommige 
auteurs niet gemist: bij alleenstaanden 
hangt de kans op welbevinden onder an
dere samen met de realisering van een set 
hnTedigende relaties, vrijwillig kinderlo
zen scoren niet hoger in huwelijksgeluk, 
en samenwoners die scheiden rapparte
rm een hetere relatiehvaliteit dan gehuw
Llèn die scheiden. 
Literatuurstudies en onderzoeken in bin
nen- en buitenland worden met verbin
dende teksten aaneen geregen. Daarbij 
kan enkele schrijvers hooghartigheid niet 
ontzegd worden: zo lezen we dat in Enge
land met name in arbeidersmilieus ook 
na het huwelijk de belangrijkste emotio
nele relaties die met de ouders zijn. maar 
dat in de nieuwe middenklasse. die zich 
1oor een belangrijk deel bevindt in de 
·zachte' sector van onze (dus: Nederland
se. Y.T-B) samenleving. zoals onderwijs 
en sociaal-culturele instellingen. verwant
schapsbanden meer dan elders hun eco
nomische functie hebben verloren. Wie 
na oppervlakkige lezing denkt hier in de 
gelegenheid te worden gesteld. om ken
nis te maken met een onvergelijkbaar
heiel in het kwadraat. komt bedrogen uit: 
er wordt niets met elkaar vergeleken: de 
arbeiders in Engeland 'zijn gewoon nog 
niet zover' als onze nieuwe middenklas
se. Wèl is hun toekomst verrassingsvrij. 
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Ook wordt te vaak het aantal responden
ten niet vermeld. De auteurs hebben te
vens gevoeglijk nagelaten de door hen 
vermelde onderzoeksresultaten. en daar
mee de methodes van onderzoek. op hun 
kwaliteit te beoordelen. De lezer krijgt 
de vruchten van het onderzoekswerk 
keurig op zijn bord gepresenteerd met de 
retorische vraag of hij toe wil happen. 
Een bijzonder subtiele manier om het 
kritisch vermogen van de lezer te onder
schatten. ja zelfs te ontkennen. We mo
gen er van uit gaan dat dit toch niet de 
bedoeling was toen men besloot te schrij
ven 'op een voor een breed publick toe
gankelijk niveau·. 

Gaan wij over tot de meer inhoudelijke 
kant. dan stuiten wij reeds bij hoofdstuk 
2. dat handelt over alleenstaanden. op 
een zeer merkwaardige zaak. De schrij
vers stellen dat hun uitgangspunt is. dat 
het welbevinden van elk mens gebaat 
lijkt te zijn bij de verwerkelijking van een 
gevarieerd netwerk van duurzame. bete
kenisvolle. sociale relaties. Daarbij zou
den zo mogelijk 'één of meer relaties van 
emotionele diepgang en van een bepaal
de mate van gemeenschappelijkheid aan
gevuld moeten worden met andere rela
ties zoals familie-. vrienden- en buurtcon
tacten'. Deze formulering suggereert ten 
eerste dat de laatste relaties tweede-rangs 
zijn. vanwege hun aanvullende karakter. 
en ten tweede dat bijvoorbeeld een fami
lierelatie zelden of nooit gekenmerkt 
wordt door emotionele diepgang. 
Het behoeft geen betoog dat deze stelling 
geen opgeld kan doen. De zin van mense
lijke relaties is niet afhankelijk van de 
omstandigheid of het een buur of familie
lid betreft; een diepgaande relatie ont
staat en bestaat vanwege wederzijds res
pect, onderlinge betrokkenheid. voor el
kaar van betekenis willen zijn, wederzijd
se gerichtheid en dienstbaarheid. Deze 
wederkerigheid als vertrekpunt en doel 
van een relatie wordt door de auteurs 
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ontkend. Als vanzelfsprekend. namelijk 
niet beargumenteerd. wordt gesteld dat. 
wanneer men in staat is alléén te zijn. een 
echt vrije keuze voor het eventueel aan
gaan van relaties met anderen mogelijk 
zal zijn. De kluizenaar. die hesluit in de 
samenleving terug te keren. kan dus re
kenen op een zeer gelukkig samen-leven. 

Ook in het hoofdstuk over sexueel open 
huwelijken lezen wc dat bepaalde grond
regels. zoals eerlijkheid en loyaliteit je
gens de huwelijkspartner. beschouwd 
kunnen worden als pogingen recht te 
doen aan verlangens naar vrijheid. 
autonomie. zelfontplooiing en sexucle 
variatie zonder dat het hu wc lijk of de 
partner daar schade van ondervindt. Uit 
het hele hoofdstuk echter blijkt- en de 
auteurs maken er zelfs melding van-. dat 
het voornaamste doel van de grondregels 
is het huwelijk te beveiligen tegen moge
lijke negatieve gevolgen van buitenechte
lijke relaties. 
Ik laat in het midden of de auteurs zich 
niet aan de houdgreep van de individuali
sering-gedachte willen of kunnen ontwor
stelen; gezien de vanzelfsprekendheid. 
waarmee deze gelanceerd wordt. consta
teer ik slechts dat deze bewustzijnsver
nauwing- in de letterlijke betekenis van 
het woord- is opgetreden. 

Tenslotte enkele voorbeelden. die illus
treren dat iets geconstateerd wordt zon
der dat daar een gefundeerde analyse aan 
vooraf gaat. 
In het hoofdstuk over samenwonen en 
andere ongehuwde relaties lezen we dat 
ook in Nederland ongehuwd samenwo
nen een sociale institutie is geworden. 
Dit kan onderschreven worden. totdat 
gemeld wordt: 'Vanaf ongeveer 1972 of 
1973 kiest men niet meer voor ongehuwd 
samenwonen. men doet het gewoon'. Dat 
de schrijver op dit punt zichzelf niet ge
looft. blijkt uit het feit dat op dezelfde 
pagina nog op de motieven wordt inge-
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gaan. 
Een tweede voorbeeld betreft het hoofd· 
stuk over tweecarrièrcgezinnen. Gesteld 
wordt. dat deze leefvorm nog geen gang
baar patroon is in de Nederlandse samen· 
leving. hetgeen verklaard wordt door te 
wijzen op de huidige maatschappelijke 
condities die niet toegesneden zijn op een 
ruimere verspreiding van deze leefvorm. 
De schrijvers wijzen onder andere op het 
feit dat de verzorging van kinderen soms 
overgelaten wordt aan een bepaalde hulp 
in huis. hetgeen volgens een advies van 
van de Emancipatiecommissie ook voor 
de hogere inkomensklassens een zware 
last is. Blijkens een onderzoek kunnen 
kinderen tevens tot extra spanningen in 
de huwelijksrelatie aanleiding geven. Het 
kind wordt dan bij de kosten-batenanaly
se ook hij de kosten ondergebracht: 
waarschijnlijk moet de lezer leren inzien, 
dat het kind echt beschouwd kan worden 
als een arbeidsomstandigheid. de schrij
vers suggereren tenslotte. dat de posi
tieve geluiden van en over tweecarriére
gezinnen hun maatschappelijke en socia
le wenselijkheid legitimeert: in het beleid 
dienaangaande kan derhalve het 'sein' tot 
'sollen' worden verheven. 

Conclusie 
Is wetenschappelijk bezig zijn niet iets 
totaal anders dan allerlei onderzoeken en 
onderzoeksresultaten, zonder deze op 
hun kwaliteit te beoordelen, te noemen 
en soms los daarvan te concluderen dat 
louter de aanwezigheid van bepaalde 
leefvormen hun maatschappelijke en so
ciale wenselijkheid legitimeert? De in
druk ontstaat dat de auteurs wetenschap 
verwarren met ondersteuning van een li
bertijnse ideologie. 
Van de auteurs worden hun functies. on
derwerpen van publikatie en maatschap
pelijke status vermeld (waarbij één 
schrijver helaas over het hoofd is gezien) 
Kennelijk wordt ook het vermelden van 
de maatschappelijke status een functie 
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toebedacht. Zo leven bijvoorbeeld twee 
van de drie auteurs, die het onderwerp 
·woongroepen' voor hun rekening heb
hen genomen, zelf in woongroepen; de 
derde schrijver leeft weliswaar getrouwd 
in een gezinshuishouden, maar is geïnte
resseerd in woongroepen vanwege 'de er
laring hoeveel moeite het kost om struc
turele en normatieve drempels over te 
komen, die middels het huwelijk worden 
opgeworpen tegen gelijkheid'. Na lezing 
van het boek moet gevreesd worden, dat 
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wat eventueel nog betiteld zou kunnen 
worden als participerende observatie, bij 
sommige auteurs verworden is tot identi
ficatie. Voor degenen die zich vanuit een 
christelijke visie met de onderhavige ma
terie bezig houden, is het niet aanbeve
lingswaardig het boek 'Andere leefvor
men' te lezen. 


