
Individualisering in 
partner-relaties: 
opkomst van een nieuw relatiemodel 
ARNO VAN DER AVORT* 
Binnen D66 wordt vrijheid van keuze voor de 
leefvorm die elk individu wenst, beschouwd als 
een groot goed. Het maakt deel uit van de in onze 
partij zeer gewaardeerde 
individualiseringsgedachte . Ieder moet het recht 
hebben om de keuzen te maken die hij of zij in 
overeenstemming acht met de eigen 
persoonlijkheid, daarbij niet gehinderd door 
traditie of gewoonte. Keuzevrijheid in de primaire 
levenssfeer mag worden gezien als een centraal 
aspect van individualisering, vanwege de 
belangrijke functie van deze sfeer voor 
fundamenteel menselijke behoeften als 
geborgenheid, veiligheid en zekerheid. 
Tegelijkertijd verhoudt individualisering in de 
primaire levenssfeer zich niet probleemloos tot 
dergelijke behoeften. Immers, keuzevrijheid 
houdt een zekere onafhankelijkheid ten opzichte 
van de levenspartner(s) in, hetgeen op gespannen 
voet kan komen staan met de hechtheid van de 
onderlinge band en loyaliteit. Daarom is het goed 
de betekenis en consequenties van deze 
individualisering eens nader te bekijken. Welke 
implicaties heeft het eigenlijk in partner-relaties? 
En betekent 'vrijheid van' in dit verband ook altijd 
'vrijheid tot'? Deze beschouwing loopt ten slotte 
uit op de vraag of de overheid een taak heeft ten 
aanzien van primaire relaties, en zo ja welke. 

Burgerlijke relaties en moderne relaties 

Vooraleer ik deze vragen bij de kop pak, is een 
beknopte historische schets dienstig. De leefvorm die 
het kerngezin wordt genoemd en die tot voor kort 
maatschappelijk werd beschouwd als de enige legi
tieme vorm, bestaat eigenlijk nog niet zo lang, althans 
niet in de bekende institutionele burgerlijke vormge
ving. Het vormt een uitdrukking van de levensstijl die 
zijn oorsprong vindt in de opkomst van de bourgeoisie 
in de 18eeeuwen sedertdien over alle bevolkingslagen 
verspreid is geraakt, zowel de oude aristocratische 
milieus, als de agrarische gemeenschappen en in het 
begin van deze eeuw ook de arbeidersklasse. Het 
burgerlijke relatiemodel dat aldus is ontstaan en dat 
zich als de overheersende moraal in het bewustzijn van 
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mensen heeft vastgezet, omvat de exclusieve legitimi
teit van de huwelijksrelatie en de gezinsvorming, het 
ideaal van de eenheid van man en vrouw, de on
verbreekbaarheid van de huwelijksband, de vanzelf
sprekende koppelingen tussen voortplanting, sek
sualiteit en huwelijk, de strikte scheiding van rollen en 
taken van man en vrouwen tenslotte de verinnerlijking 
van hetgevoelsleven en deverdringing van de seksuele 
lustbeleving. 

Uit ontwikkelingen die zich vanaf de jaren zestig 
hebben voorgedaan, blijkt dat aan deze burgerlijke 
moraal en het bijbehorende huwelijksmodel wordt 
geknaagd . Tradities en gewoonten brokkelen af, de 
mentaliteit verandert en we zien de opkomst van ande
re idealen, verwachtingen en gedragspatronen in de 
primaire levenssfeer. Deze omvatten onder meer een 
streven naar een grotere zelfstandigheid van de part
ners tegenover elkaar, emotioneel, maar vooral finan
cieel-economisch; een grote nadruk op 'psychologi
sche' aspecten in hun relatie en institutionalisering van 
de relatie op een sterk algemeen niveau (de vorming 
van een 'contract', waarbinnen veel gedragsruimte 
open blijft) . De persoonlijke behoeften, wensen, 
strevingen en capaciteiten van beide partners nemen 
een belangrijke plaats in. Men gaat niet meer uit van 
vanzelfsprekende en vastomlijnde waarden, normen 
en gedragspatronen, maar wenst de structuur van de 
eigen relatie zelf te bepalen. Gelijkberechtiging van 
man en vrouw vormt hierbij een buitengewoon belang
rijk uitgangspunt. Asymmetrische machtsverhoudin
gen worden niet getolereerd : de relatie moet dusdanig 
zijn gestructureerd dat beide partners als gelijkwaar
dige zelfstandige individuen kunnen functioneren . 
Hiertoezijn de geestelijke en economische zelfstandig
heid van beide partners van groot belang . 

Een onderzoek naar hedendaagse relatie-typen 

Onderzoek naar gevolgen van dergelijke nieuwe rela 
tie-idealen is schaars. Dat was een van de redenen 
waarom ik enkele jaren geleden een onderzoek heb 
uitgevoerd naar hedendaagse relatie-typen (1) . Het 
doel was na te gaan hoe partner-relaties momenteel 
ingericht worden en door welke waarden en verwach
tingen mensen zich laten leiden. Ik heb geprobeerd een 
genuanceerd en zo compleet mogeli jk beeld te vormen 
van de onderzochte relaties. 

Hoewel het een exploratief onderzoek was onder · 
een tamelijk kleine groep paren (26 gehuwd en 25 
samenwonend), kunnen enkele hoofdlijnen uit de re
sultaten worden gehaald, die van grote betekenis zijn . 
Ik tref in mijn onderzoeksgroep drie relatie-typen aan, 
die ik hierna de revue zal laten passeren. 

27 

o 
m 
m 
0-

,0-

Z 

'" '" 
-0 
00 
00 



28 

00 
00 

'" 
N 

"" z 
",-

'" LU 
LU 

Q 

Representant van verandering: het 
partnerschap-type 

In dit relatie-type staan twee bas isoriëntaties centraal; 
kameraadschappelijkhe id en behoud van individuali 
teit. Dit laatste wordt meestal uitgedrukt in termen als 
vrijheid behouden, elkaar ruimte laten, een eigen leven 
kunnen leiden, zelfstandigheid en onafhankelijkheid 
behouden, elkaar niet (wezenlijk) veranderen. Het is de 
concretiseri ng van de behoefte aan autonomie, privacy 
en zelfontplooiing. Met kameraadschappelijkheid 
wordt het bindende element uitgedrukt in de relat ie: het 
verwijst naar termen als vertrouwen in elkaar, vriend
schap, op iemand terug kunnen vallen, begrip voor 
elkaar, op elkaar ingespeeld zijn, iemand hebben die 
achter je staat. Kameraadschappelijkheid is het sol i
dariserende principe in de relatie. De combinatie van 
deze twee basisoriëntaties, individualiteit en kame
raadschappelijkheid, is niet probleemloos, ze liggen 
niet in elkaars verlengde, maar leveren eerder confl ic
terende wensen op. Het vraagt voortdurend wikken en 
wegen . Behoud van individualiteit en zelfstandigheid 
geefttelkens een grens aan voor de onderlinge betrok
kenheid en gehechtheid . Hetpartnerschap-type is geen 
vanzelfsprekende traditionele institutie, maar een via 
onderhandeling en overleg gegroeide overeenkomst 
tussen beide partners . Dit komt in vele aspecten van de 
relatie tot uitdrukking . Zo wenste men een midden te 
zoeken tussen alles samen doen en delen enerzijds en 
helemaal een eigen leven leiden anderz i jds. Dit open
baart zich in de financiële regelingen, de bezits
verhoudingen, de vrijetijdsbesteding, met name de tijd 
die beiden afzonderlijk met vrienden doorbrengen en 
ook in de besluitvormingspatronen . Duidelijk komt 
naarvoren dat de onderlinge band wel hecht, maar niet 
alomvattend of benauwend mag worden. Met name ter 
voorkoming van dit laatste acht men een open relatie 
van groot belang. Er wordt daarom geen strikte schei
ding tussen de relatie en de buitenwereld (andere 
persoonlijke contacten, een werkkring en dergel i jke) 
aangebracht. Privésfeer en publieke sfeer lopen soe
pel in elkaar over. Voorwaarden voor een dergelijke 
relatie zijn in de eerste plaats een machtsevenwicht 
tussen de partners en in detweede plaats een uitgebrei
de onderlinge communicatie. Men moet uitdrukkelijk 
met elkaar afspraken maken en regelingen treffen . 

Traditie en gewoonte: het 'burgerlijke' relatie-type 

In het burgerl i jke relatie-type overheerst het streven 
naar een hechte gezinseenheid sterk. Een zo omvang
rijk mogelijke onderlinge verstrengeling is het enige 
doel in de relatie. In deze context kunnen individualiteit 
of onafhankelijkheid geen rol van betekenis spelen. 
Integendeel, dit zou in de ogen van de paren van het 
burgerlijke type zéker een aantasting van de gezin
seenheid inhouden . Zoveel mogelijk samen doen en 
delen vormt een vaststaand uitgangspunt, waardoor 
voorkomen zou worden dat men langs elkaar heen zou 
gaan leven . Het burgerlijke relatie-type is een gesloten 
type, men treedt als paar naar buiten. Alle behoeften 
aan intimiteit en geborgenheid moeten in de relatie 
vervuld kunnen worden. Men kan zich ook niet voor
stellen welke meerwaarde afzonderlijke vrienden zou
den kunnen hebben. Het 'commitment' tot de relatie is 

onvoorwaardelijk en onbegrensd : de toewijding aan 
de relatie moet absoluut zijn . Rollen en taken worden 
gescheiden volgens het traditionele burgerlijke pa
troon . Er heerst het idee dat gelijkheid in de relatie 
gegarandeerd is als elk van beiden verantwoordelijk
heid heeft en neemt voor een eigen takenpakket. Het 
burgerlijke relatie-type wordt beheerst door on
bereflecteerde, geïnternaliseerde opvattingen, ide
alen en normen, die geheel tot gewoonte zijn gewor
den . De structuur van de eigen relatie is een natuurlijk 
gegeven, waarover niet wordt nagedacht en waaraan 
niet wordt getwijfeld . De typisch burgerlijke tradities 
bepalen het gezicht van een dergelijke relatie. 

Het 'gemengde' relatie-type; tussen traditie en 
verandering 

Tenslotte was er in de onderzoeksg roep een gemengd 
relatie-type herkenbaar. Terwijl de partners het in 
beide andere typen meestal min of meer eens zijn over 
relatie-idealen , normen, verwachtingen en regelingen, 
zijn er in dit derde relatie-type vaak verschillen tussen 
beiden . De basisoriëntaties van de partners botsen 
hier: de een is gehecht aan traditionele regels, terwijl 
de ander meer individuele ruimte wenst. Behoud van 
individualiteit neemt voor de één een belangrijke 
plaats in, maar de ander legt meer nadruk op de 
gezinseenheid. De partnerschap-georiënteerden in 
het gemengde relatie-type wensen bijvoorbeeld een 
minder omvattende relat ie dan hun meer burgerlijk 
georiënteerde partners . Deze discrepanties leiden 
vanwege verschillende oorzaken lang niet altijd tot 
openlijke conflicten . Dat is wel hetgeval als hetgaatom 
de machtsverhoudingen en de rolverdeling . Hierin 
openbaart zich het verschil in basisoriëntatie; hierop 
spitst het sluimerende conflict zich toe. De rollenschei
ding wordt door de partnerschap-georiënteerden als 
onbevredigend ervaren. Zij menen dat hun kansen 
hierdoor niet gelijk zijn en dat hun ontplooiingsmoge
lijkheden worden belemmerd . Verschillen in opvatting 
hierover leiden tot spanningen en instabiliteit, die soms 
zelfs uitstralen naar andere aspecten van de relatie. In 
de meeste gevallen zijn het - niet verwonderlijk -
vrouwen die duidelijke onvrede over de afhankelijk
heidspatronen en de geslotenheid van de relatie uiten. 

Het 'gulzige' karakter van expliciete relaties 

Hoezeer de gevonden relatie-typen ook van elkaar 
verschillen , toch blijkt bij alle drie één thema centraal te 
staan voor de inrichting van de relatie : de verhouding 
tussen de mate van b inding en de mate van vrijheid die 
worden gewenst. Hierin komt (de afwezigheid van) 
individualisering concreet tot uitdrukking. Vanuit deze 
invalshoek wordtheteigenlijke karaktervan de relatie
typen toch niet voldoende duidelijk. Er zijn ook minder 
manifeste gevolgen van de basisoriëntaties, attitudes 
en verwachtingen, die zichtbaar worden wanneer de 
relatie-typen bezien worden in het licht van een explici
teringsproces. Dit heeft betrekking op de mate waarin 
de onderl inge verhoudingen in de relatie vanzelfspre
kend en gestandaard iseerd zijn of juist bereflecteerd 
en door bewuste overweging gecreëerd. Dit laatste is 
het geval in het partnerschap-type, dat ik daarom als 
eerste nader wil analyseren . In dit type bestaat geen 

, 



voorgegeven institutioneel fundament, maar zijn de 
partners genoodzaakt zelf actief te worden om een 
basis voor hun relatie te construeren en hun onderlinge 
verhoudingen te regelen. Dit noopt tot reflectie over de 
relatie en tot bewustwording van mogelijke patronen . 
Hierdoor vraagt dit type relatie een sterke persoon I i j ke 
investering, moeterveel energie in worden gestoken en 
kosthetveel moeite om hetvoorelkaargoedte houden . 
Het dreigt mensen als het ware 'op te slokken' en in die 
zin kan gesproken worden van 'gulzige' relaties' (2). 
De investering heeft niet zozeer te maken met de 
verhouding tussen binding en vrijheid, maar vloeit 
voort uit de eisen en voorschriften van de onderlinge 
communicatie die voor de constructie van de gewenste 
verhouding noodzakelijk is. Het volle gewicht van de 
inspanning komtte liggen op de procedures waardoor 
de relatie wordt geconstrueerd en naar de inzichten 
van beide partners gemodeHeerd. Hierdoor ontstaat 
ook de dwang tot onderhandel i ng, waari n het expl icie
te karakter van het partnerschap-type het meest mar
kant tot uitdrukking komt. Het leidt.echter gemakkelijk 
tot een dilemma: men wijst vanzelfsprekende stan
daarden en voorgegeven regelingen af, omdat men 
individuele ruimtewenstte behouden en zich als indivi
du duidelijker wil kunnen manifesteren. Tegelijkertijd 
is het echter twijfelachtig of de gewenste ruimte wel 
beschikbaar is, als het instandhouden van de relatie 
voortdurend reflectie over de onderlinge verhoudin
gen noodzakelijk maakt. De investering in over
legprocedures, afbaken i ngsproblemen en nor
meringskwesties staat op gespannen voet met de wens 
om in de relatie vrij te kunnen blijven . Daarentegen 
gaat het in het burgerlijke type vooral om het voldoen 
aan vastomlijnde en volstrekt vanzelfsprekende nor
men en criteria. Omdat deze eenduidig en direct ge
dragsbepalend zijn, kost het weinig moeite eraan te 
voldoen; dit is vooral een kwestie van gewoonte en 
gebruik. De traditie wijst de juiste weg, de onderlinge 
verhoudingen zijn geroutiniseerd, de juiste graad van 
betrokkenheid is vanzelf aanwezig . Hierdoor kan aan 
de eis van absolute loyaliteit aan de relatie gemakke
lijk worden voldaan en slokt de relatie weinig persoon
lijke energie op. Het partnerschap-type en het burger
lijke relatie-type verschillen duidelijk van elkaar in de 
aard van het verlangde' commitment' . 

Individualisering en solidariteit: twee dimensies 

Zo komen we tot de paradoxale conclusie dat het 
relatie-type waarin 'vrijheid van' centraal wordt ge
steld (het partnerschap-type), in feite wel eens minder 
'vrijheid tot' zou kunnen opleveren dan het relatie-type 
waarin 'vrijheid van' een betekenisloze kreet is (het 

burgerlijke type) . Hieruit is ook een conclusie met een 
grotere reikwijdte te trekken . Individualisering biedt 
mensen vrijheid van keuze, maar schept grote verplich
tingen en betekent een enorme aanslag op iemands 
psychische en sociale vermogens. Voor D66 zou het 
goed zijn, indien deze keerzijde van de medaille veel 
centraler zou worden gesteld in de discussie over de 
wenselijkheid van geïndividualiseerde regelingen op 
allerlei gebied . Ik voeg hieraan nog het volgende toe. 
Vaak wordt beweerd dat individualisering een 
geatom iseerde samenleving in de hand zou werken en 
dat het noodzakelijk is dit principe altijd te blijven 
afwegen tegen de noodzaak van onderlinge solidari
teit. Uit het voorgaande mag worden afgeleid, dat dit 
nonsens is. Individualisering is als principe indifferent: 
waartoe de keuze die mensen krijgen, wordt aange
wend, wordt door geheel andere mechanismen be
paald dan het principe zelf. Helaas heeftde vermeende 
tegenstelling tussen individualisering en solidariteit al 
menigmaal geleid tot beleidsuitgangspunten met een 
principieel behoudzuchtig karakter. De wens om 
atomisering van de samenleving tegen te gaan mondt 
dan uit in een stellingnametégen verdere individualise
ring op sociaal, juridisch of fiscaal gebied . Dit is een 
strijd tegen de feiten. Het streven moet er niet op zijn 
gericht het individu te weerhouden zijn geluk te zoeken 
in zijn eigen individualiteit, ook al onderkent men 
hieraan wellicht bezwaarlijke kanten, maar het indivi
du te stimuleren zijn geluk te vinden door een maat
schappelijk zinvolle inzet van zijn individualiteit. Met 
Schnabel, van wie dit inzicht afkomstig is, ben ik van 
mening dat de sfeer van de arbeid vermoedelijk de 
belangrijkste bron van welzijn voor een zich ont
plooiend individu is (3). Hieruit mag men onder meer 
afleiden datwelzijnsbeleid op een fundamenteel ande
re leest dient te worden geschoeid dan tot nog toe het 
geval is : minder 'specifiek welzijn' en meer in termen 
van een actieve zorg voor het dagelijkse leven. Of in 
eerder gebruikte bewoordingen: minder als 'vrij van' 
en meer als 'vrij tot' . 

Veranderingen in de relatiecultuur: relaties 
worden explicieter 

Terug naar het eigenlijke onderwerp. Op grond van de 
inzichten uit het voorafgaande blijkt wat er werkelijk 
rond intieme relaties is veranderd in de laatste twintig 
jaar. Het werpt een ander licht op de veelgehoorde 
opvatting dat relaties steeds meer het karakter zouden 
krijgen van vrijblijvende verbanden, waarin plichten 
zoveel mogelijk worden geweerd en men geen verant
woordelijkheid meer ten opzichte van elkaar wenst te 
nemen. Deze visie is niet houdbaar. De inspanning die 

29 

o 
m 
m 

'" .'" 
z 
'" '" 
-0 
CD 
CD 



30 

N 

'" z 
",' 

'" w 
w 
Q 

een voortdurende reflectie over de relatie met zich 
meebrengt en de energie die het construeren van de 
eigen relatie,los van institutionele banden, vergt, laten 
geen vrijblijvende opstelling toe. Dewens van velen om 
in hun relatie meer vrijheid te behouden dan zij moge
lijkachten binnen de grenzen van het burgerlijke model 
kan slechts worden verwezenlijkt via een sterke per
soonlijke investering in de relatie. Dit streven leidt 
onontkoombaar tot nieuwe verplichtingen, gecen
treerd rond de onderhandelingsdwang . Dat is de prijs 
die wordt betaald voor de keuzevrijheid . Plicht en 
verantwoordelijkheid veranderen alleen van karakter, 
maar zijn niet aan het verdwijnen. 

De kern van de veranderingen is dus niet zozeer de 
toename van de roep om meer vrijheid en individuele 
ontplooiing in relaties, maar het feit dat mensen steeds 
meer gaan reflecteren over aspecten van hun relatie 
die voorheen vanzelfsprekend waren en dat zij zich 
bewust worden van de structuur van hun relatie en van 
de gedragsregulering erin . Dit expliciteringsproces 
brengt met zich mee dat er steeds meer bewuste stap
pen nodig zijn om een relatie in goede banen te leiden . 
Het fundament van een intieme relatie wordt niet sti l
zwijgend gelegd; de partners moeten met elkaar in de 
slag om hun onderlinge verhoudingen uitdrukkelijk te 
regelen, hun posities af te bakenen en hun gedrag op 
elkaarafte stemmen . Het is een proces van institutione
le verandering, waarbij steeds nadrukkelijker een nor
menstelsel en een moraal ontstaan die niet concrete 
verhoudingen vastleggen, maar procedures ter bepa
ling van de verhoudingen . Dit is een ontwikkeling van 
'toestandnormering' naar' procesnormering'. Het gaat 
gepaard met eisen, voorschriften en restricties voor de 
onderlinge communicatie en onderhandeling. Het 
nieuwe normenstelsel laat een grote variatie aan con
crete gedragsuitingen toe, maar regelt steeds strikter 
het proces waarlangs relaties gestalte krijgen. Boven
dien kan de ontwikkeling van enkele nieuwe algemene 
richtinggevende verwachtingen of idealen worden ge
signaleerd: het streven naar autonomie en zelfont
plooiing, de intimiteitsmoraal en de eis van rolegaliteit 
en machtsevenwicht. 

Verschillen tussen sociale milieus 

Deze ontwikkeling vindt echter niet in alle maatschap
pelijke groepen op hetzelfde tijdstip en in hetzelfde 
tempo plaats. Momenteel voltrekt ze zich vooral in de 
hogeresociale milieus,dievanwegeeen betere sociale 
positie adequater zijn toegerust en over meer bronnen 
beschikken. In deze groepen heeft men beter kunnen 
leren om afstand te nemen van dewerkelijkheid waarin 
men zich bevindt. Met name onder hoogopgeleiden is 
deze neiging tot reflectie tegenwoordig sterk ontwik
keld. Het gaat gepaard met een groter verbaliserend 
vermogen, meer communicatieve vaardigheden en 
meer inzicht in structuren en ontwikkelingen in de 
samenleving. In de hogere sociale lagen verkeert men 
in een situatie waarin gemakkelijk houdingen en vaar
digheden totontwikkeling komen dievan groot belang 
zijn voor verwerkelijking van nieuwe relationele denk
beelden en vormen. Sociaal, emotioneel en materieel 
ontbeert men daarentegen in de lagere sociale milieus 
vaak de opties die voor hogere groepen open staan. Zo 
bezien kán de 'keuze' voor het burgerlijke relatiemodel 

voortvloeien uit zelfbescherming of onmacht om de 
gebaande paden te verlaten. Structurele èn culturele 
belemmeringen maken in een subtiel samenspel veran
deringen op relationeel gebied voor de lagere maat
schappelijke groepen uiterst moeilijk en moeizaam. 
Dat geldt het sterkst voor vrouwen, vanwege diverse 
vormen van afhankelijkheid van haar partner. Vooral 
in de hogere sociale groepen is afscheid genomen van 
de burgerlijke relatiecultuur en krijgt een onderhande
lingscultuur geleidelijk aan gestalte. De benodigde 
investering in dergelijke nieuwe relaties vormt echter 
wel een knelpunt. Deze zal alleen dan blijvend op te 
brengen zijn, als zich voor het onderhandelen zélf een 
zekere routine ontwikkelt, gebaseerd op een vanzelf
sprekende normencode. Zonder gewoontevorming in 
de onderhandelingsprocessen zal de sociale en psy
chische belasting te groot worden en zal het onderhan
delingsmodel geen stabiliteit krijgen . Overde aard van 
dit institutionaliseringsproces bestaat momenteel nog 
veel onzekerheid . 

De verspreiding van het onderhandelingsmodel 
en politieke implicaties 

Ik heb getracht te laten zien dat de individualisering in 
intieme relaties heeft geleid tot andere relatie-idealen 
én aanleiding is geweest tot een ander relatiemodel, 
het onderhandelingsmodel. Omdat hierin tegemoet 
kan worden gekomen aan idealen die door steeds 
meer mensen worden gehuldigd, kan worden gesteld 
dat dit relatiemodel goed zou passen in het huidige en 
toekomstige tijdsgewricht. In hoeverre een verdere 
verspreiding van hetonderhandelingsmodel, waarvan 
overigens het partnerschap-type een specificatie is, 
waarschijnlijk is, hangt van verschillende factoren af. 
Eén ervan is de hierboven bedoelde institutionalisering 
van het"onderhandelen zelf. Zij lijkt slechts langs lijnen 
van geleidelijkheid bereikbaar en kan slechts beperkt 
worden beïnvloed. Voorlichting over het inrichten van 
een partner-relatie zonder terug te kunnen grijpen op 
vaststaande rolmodellen of traditionele gewoontes 
kan niettemin zeer nuttig zijn. Hier ligt zowel voor de 
overheid, als voor het onderwijs en het welzijnswerk 
een taak. Langeveld noemt in haar studie 'Binding in 
vrijheid' (4) nog een andere voorwaarde voor de 
verdere verspreiding van het onderhandelingsmodel: 
vrouwen zouden economisch en sociaal onafhankelij
ker moeten worden. Alleen dan kunnen vrouwen zich 
losmaken uit de knellende banden van het gezin en 
nieuwe mogelijkheden exploreren. Het zal duidelijk 
zijn dat hiertoe een verhoging van de gemiddelde 
opleidingsgraad van en vervolgens een sterke vergro
ti ng van de arbeidsparticipatie door vrouwen noodza
kelijk zijn. De grootste problemen liggen dan ook in de 
lager sociale milieus. 
Een volgende factor van belang voor een verdere 
verspreiding van het onderhandelingsmodel is een 
drastische uitbreiding van de mogelijkheden om ar
beidsparticipatie en gezinsvorming te combineren . 
Momenteel is het vaak een kwestie van èf het een èf het 
ander, hetgeen ertoe leidt dat sommige paren maar 
afzien van kinderen om beiden hun arbeidsontplooiing 
te kunnen handhaven, terwijl anderen voor kinderen 
kiezen en dan vaak in het klassieke rollenpatroon 
gedwongen worden . Gezinsvorming leidt op dit mo-



ment tot een voor het machtsevenwicht ongunstige 
rolverdeling en bemoeilijkt daardoor het bestaan van 
nieuwe relatiemodellen . Wie kinderen krijgt loopt het 
gevaartevervallen in het burgerlijke relatiemodel,ook 
als men dat eigenlijk te benauwend vond . Dat er op dit 
vlak uitgebreide verantwoordelijkheden liggen voor 
de overheid, behoeft nauwelijks betoog. Minstens zuI
len randvoorwaarden moeten worden geschapen, 
waardoor beroepsarbeid en ouderschap door man
nen èn vrouwen kunnen worden gecombineerd . 

Huwelijk en het onderhandelingsmodel 

Tenslotte zal deverspreiding van hetonderhandelings
model ook afhangen van de mate waarin het niet 
alleen, zoals nu nog het geval lijkt, wordt aangetroffen 
onder samenwonenden of andere 'alternatieve' leef
vormen, maar ook onder gehuwden . De verspreiding 
onder gehuwden is voor de betekenis die het onder
handelingsmodel in onze samenleving zou kunnen 
krijgen, van groot belang. Zou het' onderhandelings
modei zich hoofdzakelijk beperken tot samenwonen
den, dan betekent dit automatisch dat het een zeer 
beperkt fenomeen zou blijven. Immers, al neemt het 
aantal mensen dat een andere leefvorm heeft dan het 
huwelijk zeker nog verder toe, via verschillende recen
te onderzoekingen wordt bevestigd dat het huwelijk als 
vorm toch het meest geprefereerd zol blijven . Vermoe
delijk gaat het hier om een diepgeworteld idee dat het 
huwelijk het meest tegemoet komt aan fundamentele 
menselijke behoeften van zekerheid, geborgenheid, 
herkenbaar kaders en sociale erkenning. De huwelijk
se relatievorm kent momenteel echter tal van wettelijk 
vastgelegde regels en verplichtingen van partners ten 
opzichte van elkaar, die de inrichting van de relatie 
volgens een onderhandelingsmodel niet gemakkelijk 
maken. Het huwelijk is als het ware een wettelijk 
bepaald totaal-pakket, waaraan het individu maar in 
beperkte maten kan sleutelen . Het is gebaseerd op het 
burgerlijke relatiemodel, waardoor met name het ge
zamenlijkheidsidee sterk is uitgewerkt. Dit zou moeten 
worden losgelaten. Janswijer stelde onlangs voor om 
een beleidsmodel over relatievormen te ontwerpen dat 
uitgaatvan meerdere individuele situaties (5). Hij wil zo 
bereiken dat mensen zelf kunnen kiezen voor een 
pakket rechten en pi ichten, dat hetzij meer op saamho
righeid, hetzij meer op zelfstandigheid is afgestemd . 
De arrangementen kunnen zó worden samengesteld 
dat zowel een traditioneel huwelijksmodel , als een op 
zelfstandigheid gebaseerd relatiemodel mogelijk zijn . 
Bijkomend voordeel van zijn voorstel is dat de overheid 
kan afzien van een uitgebreid controle-apparaat, 
doordat er volgens hem voor de burger geen financieel 

voordeel te behalen valt uit het ene of het andere 
relatiemodel. Hoe dit ook zij, ook hier wordt duidelijk 
dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft, niet 
om tot in detail het maatschappelijke leven te regelen, 
maarwèl om randvoorwaarden te scheppen, kaders te 
creëren, waardoor individuele burgers in staat worden 
gesteld verantwoordelijke keuzes in hun leven te ma
ken. Datzal een vermeende atomisering van de primai
re leefverbanden eerder voorkomen dan oproeien 
tegen de maatschappelijke stroom. 

Noten 
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