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Voorwoord 

Wanneer twee personen samen gaan wonen 
in plaats van te trouwen, staat vrijwel niemand 
daar nog van te kijken. Toch is deze relatie-
vorm minder probleemloos dan men op grond 
hiervan zou denken. Zowel aan de wetgever 
als aan de samenwonenden zelf doen zich 
allerlei, veelal publiekrechtelijke, dilemma's 
voor, bijvoorbeeld bij nakomelingen, dubbele 
inkomens, scheiding en adoptie. Rond het 
ongehuwde `echtpaar' heeft zich dan ook een 
web van regelingen en regels gevormd. 
Het resultaat van al deze regelgeving is niet 
altijd even inzichtelijk en consistent. Er gaan 
dan ook steeds meer stemmen op om hierin 

257 	verandering te brengen en bijvoorbeeld over te 
gaan tot registratie van samenwonenden. In 
hoeverre is het echter mogelijk of zelfs wense-
lijk relaties te regelen tussen personen die klaar-
blijkelijk niet voor de standaardregeling 'huwe-
lijk' wilden kiezen? 
In deze aflevering van Justitiele Verkenningen 
wordt geprobeerd enkele knopen rond de 
regulering van relaties te ontwarren. In het 
eerste artikel van A. Klijn wordt geanalyseerd 
over wat voor verschijnsel het eigenlijk gaat: 
de omvang, de motieven, de duurzaamheid 
en de gekozen regelingen. De publieke vorm 
en de emotionele inhoud lij ken twee verschil-
lende zaken te zijn geworden. Is het samen-
wonen een alternatief of is er sprake van een 
moderne variant op de verlovingstijd? 
G. J. Veerman behandelt vervolgens verschil-
lende mogelijkheden van regulering. Hij stelt 
echter eerst de vraag of regulering eigenlijk 
wel wenselijk is. Bij een inventarisatie van 
wettelijke regelingen blijkt het huwelijk het 
vanzelfsprekende criterium voor regulering 
te zijn. De auteur pleit voor een zo zuiver 
mogelijk model, waarin de inhoud van de zaak 
de maatstaf voor regelgeving is en het subject 
van de regel bepaalt (het individu, een lang-
durige (heterosexuele) relatie of het huwelijk). 
In twee bewerkte bijdragen uit het buitenland 
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wordt vervolgens nader ingegaan op de 
betekenis van het verschijnsel samenwonen. 
Vonnt het samenwonen een bedreiging of 
een verbetering van het huwelijk? Ten aan-
zien van de Zweedse situatie laat Bo Lewin 
zien dat huwelijk en samenwonen in grote 
mate vergelijkbaar zijn. De huwelijksplech-
tigheid krijgt daarbij steeds meer het karakter 
van een bevestigingsritueel in plaats van een 
overgangsritueel. Arlene Skolnick analyseert 
onder andere de kosten en baten van beide 
relatievormen voor de vrouw, tegen de 
achtergrond van een veranderende samenleving. 
De grotere diversiteit is vooral lastig voor de 
wetgever, voor de betrokkenen bestaat echter 
niet veel verschil in de beleving van de relatie. 



Tussen aanloop en alternatief 

Het ongehuwd samenwonen vanuit empirisch 
oogpunt 

Albert Klijn* 

1. Inleiding 
'Op het ministerie van Justitie zijn ze een beetje 
gek. (. . .) In de begroting staat dat gedacht 
wordt aan een registratie van ongehuwd 
samenwonenden. (. . .) Natuurlijk zal het 
over een paar jaar verboden worden om 
ongeregistreerd samen te wonen. (. . .) Zo is 
de terugkeer tot het jaar 1900 geregeld': aldus 
verwoordde Stoker in de Volkskrant de in 
de pers ontstane commotie over een korte 
zinsnede uit de Memorie van Toelichting bij 
de begroting van het Ministerie van Justitie voor 

259 	het jaar 1986. Doet Stokers onnavolgbare 
versimpeling enerzijds hoogstwaarschijnlijk 
onrecht aan de beleidsinspanning, anderzijds 
wordt daarmee de vrees die ten grondslag ligt 
aan de onrust glashelder. Het is de angst dat de 
overheid bezig is met het terugdraaien en inper-
ken van de vrijheid en de diversiteit die op het 
terrein van de relatievorming sedert de afge-
lopen tien a vijftien jaar ontstaan is. 
In hoeverre een nadere juridische regulering 
van het ongehuwd samenwonen in ons land 
wenselijk is en vanuit welke invalshoek men 
dan het meest recht doet aan de bestaande 
opvattingen, zijn de twee kernvragen van de 
politieke discussie; een discussie die in het na-
volgende artikel aangevat wordt. Voorafgaande 
daaraan lijkt het zinvol om het verschijnsel 
zelf in kaart te brengen. Wat kan op basis van 
het beschikbare empirisch sociaal wetenschap-
pelijk onderzoek gezegd worden omtrent de 
ontwikkelingen in deze in de achter ons  hg-
gende periode, en waarmee dient men bij de 
besluitvorming omt rent eventuele registratie 
rekening te houden? 

* De auteur is als onderzoeker werkzaam op de afde-
ling wetgevingsonderzoek van het WODC. Met dank 
aan dr. G. J. Veerman voor de nauwkeurige lezing 
van de eerdere versie. Dank ook aan Jaap de Waard 
voor de snelle en omvattende literatuurservice. 



Dit artikel beoogt een beantwoording van 
bovengestelde vragen door het vergelijken van 
het ongehuwd samenwonen met het samen-
wonen van gehuwden. Daarbij beperken we ons 
tot die tweerelaties waarbij tussen beide part-
ners volgens geldend recht een huwelijk moge-
lijk is; koitom de heterosexuele relatie tussen 
ongehuwden (die doorgaans ook niet eerder 
gehuwd geweest zijn). Deze beperking vloeit 
voort uit het pragmatische gegeven dat verre-
weg het meeste onderzoek inzake het onge-
huwd samenwonen op deze categorie betrek-
king heeft. Dit is alleszins begrijpelijk wanneer 
men zich realiseert dat de achterliggende vraag- 

. 	stelling in de kern veelal neerkomt op de vraag 
naar het hoe en het waarom van gedragskeuzes 
en de invloed die van die keuze op de latere 
relatie-ontwikkeling uitgaat. 
Retreft de te bespreken discussie omtrent 
nadere juridische regulatie van het samenwonen 
strikt ons land, het samenwonen als maat- 

260 	schappelijk fenomeen beperkt zich daartoe niet. 
Waar de -ontwikkelingen deel uitmaken van . 
cultuurpatronen die de staatsgrenzen over-
stijgen, krijgt hetgeen men in eigen kring sig- 

. naleert pas relief in vergelijking met soort-
gelijke verschijnselen elders. Vandaar dat in dit 
artikel tevens gepoogd wordt het samenleven 
bij ons te vergelijken met de situatie in Amerika 
en Scandinavisch Europa. De keuze van deze 
twee referentiepunten is geenszins toevallig, 
maar vloeit voort uit de overweging dat het 
samenwonen binnen verschillende sociale 
contexten verschillende functies venrult. Op 
basis van die gedachte ontwierpen Roussel en 
Festy de onderstaande typologie van samen- 

' levingen, waarin: 
1. het huwelijk wordt gezien als beginpunt 
voor regelmatig sexueel verkeer; 
2. fret huwelijk wordt gezien als drempel van 
een duurzame samenleving; 
3. het duurzaam samenleven begint met samen-
wonen; het huwelijk blijft echter gekoppeld 
aan de voortplanting; 
4. het ongehuwd samenleven wordt gezien als 
een duurzame leefvonn ook als er kinderen 
komen. 
Volgens deze auteurs vormt Scandinavie (Dene-
marken en Zweden met name) het voorbeeld 
van type 4, terwijI Frankrijk zich bevindt tussen 



type 2 en 3. Strayer localiseert de Nederlandse 
samenleving tussen type 3 en 4. (Strayer en 
Trost; 1981)* Zoals in het onderstaande zal 
blijken, valt Amerika te beschouwen als een 
representant van type 3. Omdat voor een ver-
gelijking naast verschil ook een zekere mate 
van verwantschap noodzakelijk is, is voor deze 
opzet gekozen. 

2. Het ongehuwde samenleven in ontwikkeling 
'In de samenleving lijken zich ingrijpende 
veranderingen voor te doen in de vorming van 
twee-relaties, zowel wat betreft de formele als 
de inhoudelijke aspecten ervan' (Latten, 1984); 
het zou een openingszin voor een troonrede 
kunnen zijn uit de jaren tachtig. Niet alleen 
vanwege de verbale zwaarwichtigheid maar 
ook gelet op de inhoud. Er is, daarover is ieder 
het eens, in de achterliggende tien a vijftien 
jaar veel veranderd op het relatievlak. Als een 
van de meest gehanteerde indicatoren daarvoor 

261 	geldt 'het' samenwonen. Het is overigens niet 
zo dat het samenwonen van man en vrouw 
als een novum beschouwd kan worden; het 
samenwonen is van alle tijden. Zo wijst Wiersma 
er bijvoorbeeld op dat in de Romeinse tijd 
naast de aan het huwelijk gelijk te stellen figuur 
`dignitas' ook het zogenaamde `concubinatus' 
gepraktiseerd werd. Minder ver van huis 
— althans in de tijd — is de verwijzing naar het 
bestaan van het 'common law marriage' in de 
VS. Het is een onofficieel huwelijk — ontstaan 
in de 'frontier-period' — omdat de officiele 
ambtenaar lang niet altijd ter plekke aanwezig 
kon zijn om aan de `actuele vraag' te voldoen. 
Deze figuur is, naar zij opmerkt, thans in vijf-
tien staten nog erkend. 
Het verschil met de huidige situatie ziet zij 
echter daarin gelegen dat 'het' huwelijk toen 
om praktische, veelal economische redenen, 
niet voor ieder toegankelijk was. Opvallend 
kenmerk van de huidige situatie is dat de 
feitelijke voorkeur voor het samenwonen buiten 
huwelijksverband een vrije keuze is, juist van 

* Strayer spreekt, geheel in overeenstemming met de 
intentie van de typologie, in termen van evolutie. Dat 
suggcreert naar mijn mening echter te zecr dat een 
bepaalde vorm van samenwonen binnen cen bepaald 
type samenleving dominant wordt. Voorals.nog wordt 
dit standpunt hier niet gedceld. 
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Tabel 1. Niet gehuwd samenwonende vrouwen van 
. leeftijdscategorie 

Nederland 	Zweden ' 	Denemarken 

1979 	1982 	1975 	1981 	1975 	1981 

10 	16 	29 	44 	"30 	37 

hen voor wie het huwelijk wel bereikbaar is; 
geen lower-class maar joist een upper-class 
fenomeen; geen indicatie van een tekort maar 
een stijlkenmerk (Wiersma, 1983, p. 3). Vele 
cijfers kunnen daartoe als illustratie dienen. 

'Ter wille van het overzicht wordt in het onder-
staande daaruit een selectie gepresenteerd. De 
aandacht is daarbij toegespitst op vijf factoren: 
de omvang, de sociaal-demografische versprei-
ding, de motieven van de betrokkenen, de 
duurzaamheid en de mate van formalisering 
van de relatie. 

2.1. Groeiende °twang 
l-let is vrijwel onmogelijk een artikel over dit 
onderwerp aan te treffen waarin de groei, de 
spectaculaire groei, niet in de aanvang wordt 
vermeld (gevolgd door een verwijzing naar de 
situatie elders). Ook deze bijdrage draagt aan 
de onweerlegbaarheid van deze stelling bij; het 
zij zo. Als excuus mag gelden, dat de ontwikke-
lingen vooralsnog niet stilstaan zodat enige 
bijstelling van eerdere gegevens mogelijk wordt. 
Bezien we de situatie in eigen land aan de hand 
van de meest recente gegevens, namelijk die uit 
het onderzoek tezinsvorming 1982' verricht 
door het CBS.* Van de onderzochte groep 
vrouwen in de leeftijd van 18 t/m 37 jaar 
woonde eind 1982 7% samen met een man 
zonder zelf ooit gehuwd te zijn geweest. Dit 
percentage verschilt voor onderscheiden leef-
tijdsgroepen. Aan de hand daarvan laat zich de 
ontwikkeling in de tijd goed weergeven. Van de 
groep vrouwen in de leeftijdsgroep 18 t/m 23 
jaar is 14% ongehuwd gaan samenwonen; van 

* Dit onderzoelc is uitgevoerd in de herfst van 1982 en 
gepubliceerd in 1985. Het beperkt zich tot vrouwe-
lijke respondenten omdat het doe van hetonderzoek 
primair is gelegen in het verzamelen van materiaal 
ten behoeve van vruchtbaarheidsprognoses. 



20-24 jaar in procenten van het totaal aantal vrouwen in die 

Noorwegen 	Frankrijk 	Engeland 

1977 	 1978 	1981 	1979 

12 	 11 	8 	5 

de categorie 23 t/m 27 jaar 31%; van de cate-
gorie 28 t/m 32 jaar 24% en van de oudere 
categorie 33 t/m 37 jaar 13% (Gezinsvorming, 
p. 22). Wanneer men zich realiseert dat de 	. 
jongste categorie gezien de leeftijd nog maar 
weinig kans heeft gekregen om zelfstandig te 
gaan leven, dan vormt het betrekkelijk lage 
percentage aldaar geen inbreuk op de sterk 
stijgende trend. 
Op een andere wijze kan dezelfde ontwikke-
ling in kaart gebracht worden, namelijk door de 
situatie van eenzelfde leeftijdscategorie van 

263 	personen te vergelijken op twee tijdsmomen- 
ten. Dat kan met gebruikmaking van het even-
eens door het CBS yerrichte onderzoek `Leef-
situatie onder jongeren'. Uit de in dat verband 
benaderde personen in de leeftijdsfase van 
18 t/m 24 jaar bleek eind 1979 8,8% ongehuwd 
samen te wonen; dat cijfer bedroeg eind 
1982: 11,6% (Langeveld, 1985, p. 25). 
Deze ontwikkeling is geenszins uniek; in 
andere landen is er sprake van een min of 
meer vergelijkbare situatie (Koesoebjono, 
1982). Min of meer want het heeft er de 
schijn van dat wij ons wat het relatievormings-
proces betreft bevinden tussen enerzijds een 
Scandinavisch model (Denemarken, Zweden 
en in mindere mate Noorwegen) en een Midden-
Europees model anderzijds (Frankrijk, Enge-
land). De situatie in de Verenigde Staten, 
Canada en Australie zou sterke gelijkenis 
vertonen met dit laatste model (Strayer en 
Trost, 1981, p. 11 e.v.). 
Dit alles laat zich het best illustreren met 
behulp van een aantal cijfers die betrekking 
hebben op de situatie van een zelfde leeftijds-
categorie op verschillende tijdstippen binnen 
de afzonderlijke landen. Tabel 1 biedt het 
bedoelde overzicht (CBS, 1984a, p. 12). 
Men ziet dat er in Zweden en Denemarken sprake 
is van een bijzonder omvangrijk verschijnsel, met 



Noorwegen als achterblijver. Frankrijk.en Enge-
land blijven achter vergeleken met ons land. De 
situatie in de VS ontbreekt in dit overzicht. Uit 
de beschouwing van Skolnick (1981) — waarvan 
een bewerking in dit nummer is opgenomen — 
blijkt echter dat onder de campusbewoners (een 
qua leeftijd vergelijkbare groep) rond het midden 
van de jaren zeventig 25% ongehuwd .samenleefde. 
Haar bewering dat dit de Zweedse situatie bena-
dert of zelfs overstijgt, lijkt niet ver naast de 
werkelijkheid. Gegeven het feit dat het bier een' 
selecte categoric betreft, ligt het landelijk percen-
tage in de VS echter zeker lager. 
Wat de toekomst in eigen land betreft lijkt er 
vooralsnog geen wijziging in de al geconstateerde 
ontwikkclingslijn. Uit het onderzoek Gezins-
vorming 1982 blijkt dat van de vrouwen met een 
vriend 42% plannen heeft om (met hem) te gaan 
samenwonen, terwijl die groep bij vrouwen 
zonder vriend 26%,bedraagt (Gezinsvorming, 
p. 26, 27). Voor de leeftijdscategorie 18 gm 22 

264 	jaar — de jongste categorie — zijn de cijfers - 
respectievelijk 46% en 29%. Er wordt dan ook 
gesteld dat met zekerheid een flinke stijging kan 
worden verwacht.* 

2.2. lien sociaal-demografisch signalement 
Bij eon Zo demonstratieve afwijking van hetgeen 
de samenleving op een bepaald tijdstip als 
normatief model voor een — althans naar inten-
tie — duurzame man-vrouw relatie voorhoudt, 
rijst de vraag naar het signalement van de daders 
Wie zijn het en waarin verschillen zij van hun 
generatiegenoten die het huwelijk verkiezen 
boven het samenwonen? 
Het sociaal-demografische signalement van de 
betreffende categoric had in 1979 de volgende 
karakteristieken. Het.waren met name personen 
afkoinstig nit gegoede milieus, goed geschoold, 
veelal zonder religieuze overtuiging, met een 
duidelijk linkse politieke voorkeur, woonachtig 
in de grootstedelijke gebieden van ons land 
(Latten, 1984. Zie ook Van der Giessen en 

* Eon vergelijking van de toekoinstplannen van 18 tot 
24-jarige vrouwen anno 1979 on 1983 op dit punt laat 
de plausibiliteit van die verwachting zien. Op het ecrste 
tijdstip wilde 43% van de ondervraagde vrouwen gaan 
samenwonen, terwij1 op het tweed° tijdstip 57% zich 
in die richting uitsprak. (Latten, 1984, p. 11) 



Latten, 1985). Op het eerste gezicht de ken-
merken van een culturele avant-garde. 
Hierbij moet overigens de kanttekening worden 
geplaatst dat dit geenszins betekent dat men met 
een homogene elite heeft te doen wat de beteke-
nisgeving van dit gedrag betreft. Hoewel het. 
begrijpelijkerwijs verleidelijk is te veronderstellen 
dat de keus voor het samenwonen voor ieder een 
onomwonden stellingname tegen de bestaande 
maatschappelijke structuren (en tegen thee huwe-
lijk in het bijzonder) inhoudt, is een dergelijke 
aanname empirisch onhoudbaar. In de motieven 
bestaat een opmerkelijke variatie. 
Strayer keerde zich van meet af aan tegen de 
bovengeschetste veronderstelling. Zijns inziens 
berustte deze te zeer op een overschatting van 
relatief kleine persoonlijkheidsverschillen binnen 
vrij homogene studentenpopulaties, waarop 
het vroege Amerikaanse onderzoek gebaseerd 
is. Van meer betekenis in dit verband achtte hij 
het verschil in gelegenheid die de maatschappelijke 
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	situatie aan verschillende categorieen biedt. 
Van zo'n situatie maakt een in bepaald opzicht 
gepredisponeerde groep als eerste gebruik, zonder 
dat dit in alle opzichten overeenstemming in 
betekenis impliceert. (Strayer, 1979, p. 6 e.v. 
Zie ook Strayer en Trost, 1981, p. 13) 
Een bevestiging van die betekenis-pluriformiteit 
treft men aan in het onderzoek van Latten 
(Latten, 1983). Op grond van uitspraken over 
de taakverdeling tussen de partners, de sexuele 
exclusiviteit van de relatie, de voortplantings-
functie van het huwelijk, en de tevredenheid 
met de maatschappelijke structuren van dat 
moment, was de auteur in staat een drietal 
orientaties te onderscheiden (conformistisch, 
non-conformistisch en gemengd). De door de 
respondenten gedane uitspraken over hun relatie-
plannen (trouwen, samenwonen en samenwonen 
gevolgd door trouwen) bleken hiermee een 
duidelijke samenhang te vertonen. Het in de 
analyse betrekken van het feitelijk gedrag, bracht 
in dat beeld geen wijziging. Latten ziet hierin 
een bevestiging van Strayers these dat samen-
woning voor jongeren de functie kan vervullen 
als een `overbrugging' of als een 'permanent 
alternatief. Op dat laatste komen we in het 
vervolg nog terug. 
Het bovenstaande signalement heeft in de daarop 
volgende jaren enige verandering ondergaan. De 



meest opvallende uitkomst van een vergelijking 
van samenwonende vrouwen — in de leeftijd van 
18 tot 24 jaar — in 1979 en 1983 is dat het sa-
menwonen in 1983 beduidend meer geprakti-
seerd wordt door vrouwen uit de lagere milieus. 
Was in 1979 57% van de samenwonende vrouwen 
uit de bedoelde leeftijdscategorie afkomstig nit 
een milieu waarin vader een laag opleidingsniveau 
had, anno 1983 bedraagt dat cijfer 71% (Latten, 
1984; V. d. Giessen en Latten, 1985). Voor 
Latten is dat aanleiding om het samenwonen 
aan te merken als een dalend cultuurgoed; een 
vanuit de hogere milieus de samenleving door-
dringend gedragsalternatief. 
Interessant is dat in de overige karakteristieken 
niet of nauwelijks wijziging is opgetreden. Dit 

• geldt ook voor het kenmerk waarin het kwanti-
tatieve verschil tussen samenwoners en gehuwden 
verreweg het grootst was en is: de economische 
zelfstandigheid van de partners. Van dogehuwde 
vrouwen werkte in 1983 de helft (51%) in het 

266 	huishouden, terwij1 van de samenwonenden ' 
niemand als zodanig werkzaam was.* Dit vormt 
blijkbaar zo een vanzelfsprekend gegeven dat 
men er in de betreffende onderzoekverslag-
legging niet of nauwelijks gewag van maakt. 

Het bovenstaande signalement heeft inter-
nationale geldingskracht; de onderstaande 
beschrijving van de situatie in Scandinavie en 
Amerika moge dat illustreren. 
Voor Denemarken meldt Danielsen (Danielsen, 
1983, p.61) dat de toename in omvang geen 
gevolgen heeft gehad voor de samenstelling 
van de betreffende categorie. Deze algemene 
karakterisering concretiseert hij met behulp van 
gegevens over de leeftijdsopbouw. In 1980 was 
ongeveer drie kwart van de betrokkenen jonger 
dan 35 jaar. Dit geldt volgens hem ook voor 
Zweden. Via het door hem gemelde feit dat 60% 
van de samenwonenden tussen de 20 en 29 jaar 
is, laat zich een vergelijking met Noorwegen 
maken. Daar was volgens een andere auteur 
(Blanc, 1984, p. 185) eenzelfde percentage van 

* Het feit dat het percentage huisvrouwen bij. de 
gehuwden een duidelhke toename vertoont — in 1979 
was het namelijk 38% — wijst Cr op dat de categorie 
jonge trouwers steeds speeifieker wordt. Pat blijkt 
ook uit de instellingskenmerken die een relaticf 
traditioneel wereldbeeld weerspiegelen. 



de samenwonenden niet ouder dan 25 jaar. 
Verdere (exacte) gegevens ontbreken ons, maar 
lezing van bovengenoemde en andere auteurs 
wekt niet de indruk dat er in een of ander 
opzicht opvallende afwijkingen van het Neder-
landse profiel te bespeuren zijn. 
Voor de situatie in Amerika gaan we af op het 
werk van Spanier (Spanier, 1983). Volgens zijn 
opgave — berustend op een nationale steekproef 
uit de bevolking van de Verenigde Staten van 
14 jaar en ouder (N=135.000) — was in 1980 van 
de samenwonende mannen twee derde jonger dan 
35 jaar; van de vrouwen was dit drie kwart. De 
jeugdigheid van de samenwoners blijkt ook nog 
uit het feit dat zich tussen 1975 en 1980 een 
stijging voordeed in de categorie `nooit eerder 
gehuwden'; in 1975 vormde deze categorie 43% 
van alle samenwoners, in 1980 was dat 48%.* 
Aan de hand van de cijfers betreffende de scho-
lingsgraad (waarbij de samenwonenden opvallend 
vaker dan gehuwden te localiseren zijn in de 

267 	categorie 'high school'), en die met betrekking 
tot de arbeidsmarkt (waarbij samenwonende 
mannen minder dan gehuwde mannen, en samen-
wonende vrouwen meer dan gehuwde vrouwen 
werkzaam blijken), signaleert Spanier ook voor 
Amerika een `vermaatschappelijking' van het 
samenwonen. Zo rapporteert hij bij de samen-
wonenden een afnemend percentage personen 
met een 'college degree', zowel voor mannen 
(1975:25% — 1980:18%) als voor vrouwen 
(1975:21% — 1980:16%). Het aantal ongehuwde 
paren dat voor hun levensonderhoud niet afhan-
kelijk is van de arbeidsmarkt is in de bedoelde 
periode eveneens gedaald, hetgeen de auteur 
opvat als een aanwijzing dat het samenleven 
steeds minder een typisch studenten-fenomeen 
is. 
Voor de yermaatschappelijkingsthese pleit even-
zeer het feit dat het percentage vrouwen dat 
beroepsmatig werkzaam is zowel bij samen-
wonenden als gehuwden toeneemt, terwijl het 
afnemende verschil tussen de samenwonende 
en gehuwde mannen — doordat meer samen- 

* Opgemerkt zij dat tegelijkertijd een toename te con-
stateren valt van de categorie paren waarvan een van 
beide partners eerder gehuwd is geweest. Meer en meer 
blijken (vooral mannen) na een kortstondig huwelijk 
deze relatievorm te verkiezen. 



wonende mannen blijken te werken — in 
• dezelfde richting wijst. Al met al een beeld dat 

ons inmiddels geheel vertrouwd is. 

2.3. Waarom ( niet)? 
Beslissingen omtrent de inrichting van het eigen 
bestaan zijn veelal complex van aard en moeilijk 
volledig te verwoorden.Desondanks tracht men 
via het vragen naar dergelijke expliciteringen 
inzicht in de betekenis van het gedrag te verkrij-
gen. Zo ook hier; vandaar de vraag naar het 
waarom. 
Waarom niet', dat is in alledaags Nederlands het 
meest gegeven antwoord op de vraag naar de 
redenen om samen te gaan wonen in plaats van 
te trouwen. Van de ongehuwde vrouwen (in de 
leeftijdscategorie van 18-37 jaar) die met hun 
partner samenwoonden gaf 50% als an twoord 
`geen reden' te zien om te trouwen. Ontnuchte-
rend wellicht op het eerste gehoor. Men client 
zich echter te realiseren dat van de niet samen- 

268 	wonende vrouwen die desgevraagd zeiden te 
willen gaan trouwen zonder eerst te gaan samen-
wonen, 55% een qua strekking identiek antwoord 
geeft op de vraag naar het belangrijkste motief 
daartoe. `Gewoon', omdat men in samenwonen 
niets ziet. Voor beide categorieen is de gekozen 
leefvorm een blijkbaar nit de omstandigheden 
voortvloeiende vanzelfsprekendheid. 
Nu spreken die omstandigheden nooit voor zich-
zelf en dus moet men denken aan een verschil in 
perceptie. Dat verschil manifesteert zich ook 
wanneer we de overige antwoorden op de beide 
vragen nagaan aan de hand van tabel 2 (redenen 
om te gaan trouwen) en tabel 3 (redenen om te 
gaan/blijven samenwonen). De niet-samen-
wonende ongehuwden trouwen onder invloed 
van buitenaf (ouders, familie, omgeving) en van-
wege het gevoel dat zo'n relatie duurzamer is. 
De samenwonenden trouwen onder de praktische 
druk die voortvloeit uit het regelen van de 
concrete bestaansvoorwaarden van henzelf en/of 
de nakomelingen.* 

"'Het moticf `omwille van het kind' blijkt het enige te 
zijn dat in de loop van de afgelopen jaren aan zwaarte 
heeft gewonnen. Dit blijkt uit de antwoorden van 
getrouwde vrouwen die voor hun huwelijk hadden 
samenccwoond of daaraan haddcn gedaelit (Gezins-
vorming, 1982,i'. 26). 
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Inzichtelijk is ook het spiegelbeeld: het antwoord-
patroon met betrekking tot de vraag waarom 
ongehuwden gaan/blijven samenwonen in plaats 
van te trouwen (tabel 3). 
Voor n-iet-samenwonenden is het behouden 
van de eigen zelfstandigheid het meest 
centrale orientatiepunt in hun denken. Het 
behoud van de eigen vrijheid is voor 42% de 
hoofdzaak. Dat is waarschijnlijk ook het hoofd-
argument van de 11% principiele tegenstanders 
van het huwelijk. Bij de samenwonenden is dit . 
behoud van vrijheid de meest belangrijke reden 
tot het blijven samenwonen gegeven de eerder 
gememoreerde `vanzelfsprekendheid'. 
Kortom, men trouwt Of omdat het een nog 
aansprekende wijze is om de relatie man—vrouw 
vorm te geven Of omdat het een oplossing biedt 
voor praktische vraagstukken. 
Men gaat samenwonen, niet omdat men zoveel 
minder zeker is van elkaar, maar om een bepaalde 
mate aan zelfstandigheid of distantie te behou- 

271 	den. 
Deze interpretatie vindt bevestiging in het 
onderzoek van Wiersma. Het betreft hier een 
theorie-toetsende stu die. De auteur vergeleek 
50 samenwonende en 50 gehuwde paren uit 
Nederland (Amersfoort) met 32 samenwonende 
en evenzovele gehuwde paren uit Amerika (afkom-
stig uit twee gemeenten nabij Boston). De samen-
wonende paren die in dit onderzoek betrokken 
zijn, vormen een a-selecte steekproef uit de 
aldaar samenwonenden in de leeftijdscategorie 
20- tot 40-jarigen die ten minste gedurende den 
jaar bij elkaar waren. Bij elk samenwonend paar 
is een in hetzelfde gebied woonachtig gehuwd 
stel gezocht dat vergelijkbaar te achten was. 
Daarbij werd gelet op vier kenmerken: leeftijd, 
beroep(sprestige), de lengte van de relatie en 
het at of niet hebben van kinderen.* Door elk 

* Achteraf vergelijking van de samenwonenden en 
gehuwden in beide landen toonde aan dat deze match-
ing-procedure uitzonderlijk goed geslaagd is. Mleen 
met betrekking tot de relatielengte bleek in de 
Nederlandse situatie een significant verschil tussen 
samenwoners (gemiddeld 3,7 jaar) en gehuwden (4,3 
jaar). De verschillen in de VS (2,9 versus 3,4 jaar) 
zijn dat niet. Voor de validiteit van de studie is dit 
echter een te verwaarlozen gegeven. 



van de relatiepartners werd onathankelijk van 
elkaar in bijzijn van de enqueteur/trice eth 
gestandaardiseerde schriftelijke vragenlijst inge-
vuld. We bepalen ons in bet navolgende alleen 
tot de inhoudelijke, voor ons relevante, 
gegevens. 
Waarom samenwonen?*Desgevraagd — via 
een lijst met expliciet genoemde motieven — 
is het Nederlandse antwoord van de samen-
woners: `om bet samen-zijn' (have companion-
ship). `Gewoon, om het samen-zijn' dus, op 
de voet gevolgd door het eveneens oermenselijke 
motief: 'can uitdrukking te geven aan onze 
liefde'. Kan het anders; kan het mooier? Laag 
scoren motieven die iets van doen hebben met 
de negatie van het alleen zijn (bijvoorbeeld het 
vermijden van eenzaamheid). Kortom het beeld 
dat we reeds zagen. 
Waarom ze (eventueel) zouden gaan trouwen? 
Ms belangrijkste motieven worden gegeven: de 
komst van kinderen en de juridische zekerheid 

272 	(niet te verwarren met de relationele zeker- 
held). Beide motieven scoorden bij de gehuw-
den beduidend lager. Voor gehtiwden scoorde 
primair de overweging dat het huwen de 'till- 
drukking van de wederzijdse liefde' Was, 
gevolgd door 'clat men op doze wijze publieke- 

, 
lijk gestalte' daaraan gaf. Ook bier dus een 
bevestiging van hetgeen we mochten verwach-
ten. Afwijkend is slechts de geringe betekenis 
die gehuwden gev'en aan de druk van buitenaf 
(een score die overigens hoger ligt dan bij de 
samenwonenden het geval is). Maar dit verschil 
kan veroorzaakt zijn door de verschillende 
wijze van vraagstelling.** 

Hoe is de situatie elders? Allereerst een en ander 
over Amerika. In vergelijking met de samen-
wonenden in ons land is het meest opvallende 
verschil dat Amerikaanse samenwoners samen-
woning primair opvatten als een test. In die 
samenhang moet men de sterkere beklemtoning 
van bet vinden van `emotionele zekerheid' en 

* Ter vermijding van vclerlei schaalscores wordt vol-
staan met een verwijzing naar de secties en/of tabcl-
len in het bock. Hier relevant is tabel 5, p. 187. 
** In het CBS-onderzoek kan elke respondent maar 
op eon motief scoren, bij Wiersma scoort iedere 
respondent op elk motief waarbij tevens eon veel 	• 
grotere mate van nuaneering optreedt. 



een algemene `stabiliteie interpreteren. Een 
test van de pudding dus, in de hoop dat de 
smaak bevalt. 
Wat omtrent 'reasons to marry'? In afwijking 
van de situatie bij ons staat als eerste motief 
genoteerd: 'de bevestiging van de onderlinge 
liefde', gevolgd door de overweging dat het 
huwelijk 'de volgende stap' is wanneer de 
samenwoning slaagt. Daarna volgen de motieven 
die voor de Nederlandse samenwonenden 
primair zijn: `kinderen' en juridische zeker-
heid.* Relatief laag scoort de `druk van buiten', 
zij het dat in vergelijking met de Nederlandse 
situatie dit element bij de Amerikanen sterker 
meespeelt in de besluitvorming. Onrniddellijk 
daarop volgt het.motief `kinderen', terwijl de 
luridische zekerheid' en de `publieke beves-
tiging' weer daarna komen. De externe druk 
scoort ook bij de Amerikaanse samenwoners 
laag en ze verschillen daarin significant van de 
gehuwden. 

273 	Het huwelijk is aldus laat zich het voorgaande 
samenvatten — voor de Amerikaanse samen-
woners, meer dan voor de Nederlandse, een  pu- 
blieke uitdrukking van hun liefdesgevoelens en 
de samenwoning is een eerste stap in die rich-
ting. Voor de Nederlandse samenwoners is het , 
huwelijk in opvallend grotere mate een juridische 
constructie van het feitelijk samen beleven van 
een relatie. Het ene is wat anders dan het 
andere en ze behoeven elkaar niet principieel 
uit te sluiten.** 
Ook in Scandinavie zien we dat samenwonen een 
huwelijk te zijner tijd niet in de weg behoeft te 
staan. Zich baserend op de meest recente gege-
yens afkomstig van het Deens Nationaal Buro 
voor de Statistiek (over het jaar 1981) rappor-
teert Danielsen, dat van de op dat moment 

*Vermeldenswaard in dit verband is het kwantitatieve 
verschil in de beantwoording van de vraag naar de 
verdere intenties. Van de Amerikaanse samenwonende 
koppels zegt 18% dat ze in de toekomst (als alles goed 
gaat) hopen te trouwen, tegen 1% van de Nederlandse. 
Daarentegen zegt 24% van de Nederlandse samen-
woners de komst van kinderen als voornaamste reden 
voor een eventueel huwelijk te beschouwen, voor de 
VS is dat aantal 5% (Wiersina, tabel 8, P.  189). 
** 12% van de Nederlandse samenwonenden zegt 
principieel tegen het huwelijk te zijn. Bij de Ameri-
kaanse samenwoners is dit ternauwernood 2% 
(Wiersma, tabel 8, p. 189). 



samenwonenden ruim een derde (36%) op een 
huwelijk met de huidige partner rekende, terwij1 
ongeveer een vijfde die mogelijkheid niet uit-
sloot. (Danielsen, 1983, p. 62) Over Zweden 

• weten we meer dank zij het werk van Trost en 
Lewin.* Trost schetst de veranderingen al-
daar kernachtig wanneer hij opmerkt dat waar 
vroeger het niet-trouwen een expliciete beslis-
sing behoefde, dit nu voor het trouwen geldt 
(Wiersma, 1983, p. 33). In plaats van samen-
wonenden te vragen `waarom niet', zou men 
gehuwden moeten vragen `waarom we!'. Ms men 
dat doet dan zou blijken dat de traditie in deze 
nog een flinke duit in het zakje doet. Dat lijkt 
niet veel anders dan bij ons het geval is. 
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er 
van een duidelijke anti-huwelijkinstelling bepaald 
geen sprake is. Dit vindt empirische bevestiging 
in het onderzoek van lewin (1982). in 1974 
startte hij een onderzoek in een middelgrote 
stad in centraal Zweden (Galve) waarbij hij 101 

274 	pas gehuwde paren vergeleek met 111 samen- 
wonende koppels. Desgevraagd verklaarde 53% 
van de samenwonende vrouwen en 65% van de 
samenwonende mannen de overtuiging te hebben 
met de huidige partner te zullen gaan trouwen. 
Toch betekent dit geenszins dat voor de betrok-
kenen de samenwoning een voorproef is. De 
helft van die mannen en een kwart van de 
vrouwen zou naar eigen zeggen van het huwelijk 
afzien als het juridisch gezien niets zou uit-
maken of men al of niet gehuwd is. Hier lijkt dus 
duidelijk sprake van een pragmatische huwelijks-
orientatie. Dat is anders bij degenen die zeggen 
te willen trouwen, •ook indien het juridisch geen 
verschil maakte. Meestal komt hun overweging 
erop neer dat het huwelijk toch de juiste 
vorm' ('the proper form') is voor een langdurige 
man—vrouwrelatie (Lewin, 1982, p. 766).** 

24: Voor hoelang? 
Het trouwen met de zekerheid dat dit voor het 

* Van het onderzockverslag van Lewin is in dit 
nummer een bewerking opgenomen. 
** Inmiddels (namelijk sedert 1982) zijn samenwoning 
en huweIijk in Zweden overigens wettelijk volledig. 
gelijkgesteld. (VgI. Ungeveld, 1985, p. 26). Voor eon 
interessante besehouwing inzake de ambivalentie in 
de wetgeving gedurende de jaren voorafgaand aan doze 
gelijkschakeling leze men de bijdrage van Agell (1980). 



leven is, is naar we met toenemende waarschijn-
lijkheid mogen aannemen een aflopende zaak. 
Wie ontkomt aan twijfels, voortvloeiend uit 
hetgeen men leest, ziet en vooral in eigen kring 
meemaakt? Maar dat betekent niet dat een expli-
ciet gevoel van tijdelijkheid ervoor in de plaats 
komt. Wie begint er aan een intieme relatie met 
een vrij duidelijk afgebakende termijn? Aan 
gehuwden is deze vraag bij mijn weten nog nooit 
voorgelegd. Van de samenwoners, bij wie 
Wiersma dat deed, is het antwoord we! bekend. 
Het aantal personen dat bij de aanvang, hun 
relatie als tijdelijk beschouwt, bedraagt voor 
Nederland 1% en voor Amerika 0% van de 
samenwonenden (Wiersma, 1983, p. 182). Het is 
onwaarschijnlijk dat gehuwden traditioneler 
uit de bus kunnen komen, 'het kan verkeren'. 
Men start met de intentie om er vooralsnog 
het beste van te maken, tot het moment dat het 
niet rneer gaat. Is dat moment bij samenwoners 
eerder te verwachten dan bij gehuwden? 

275 	Veel materiaal dat inzicht geeft in de feitelijke 
gang van zaken is er niet. Het gaat me echter te 
ver om — zoals Langeveld doet — te stellen dat 
er geen bruikbare gegevens zijn over de stabili-
teit van samenwoningen. Uit het meermalen 
genoemde onderzoek `Gezinsvorming 1982' 
valt wel een en ander af te leiden. Met enige 
voorzichtigheid kan men de scheidingscijfers 
van ongehuwd samenwonenden vergelijken 
met de echtscheidingcijfers. De onderstaande 
tabel presenteert de poging daartoe. 

Tabel 4. Het beeindigen van (intieme) relaties door 
samenwonenden en gehuwden naar periode 
van aanvang en lengte van relatie in procenten 
van het totaal 

Periode van 
aanvang 

Uit elkaar gegaan na 5 jaar 

gehuwden 	samenwonenden 

	

1971-1973 	5 	 19 

	

1974-1976 	6 	 15 

Bron: samenwoners: CBS Maandstatistiek v.d. bevol- 
king 1985, nr. 1, staat 2, blz. 7. 

gehuwden: 	CBS Maandstatistiek,v.d. bevol- 
king 1984, nr. 2, staat 4, blz. 28. 

De samenwoningsrelatie blijkt beduidend minder 
duurzaam te zijn dan de huwelijksrelatie. Dit 



blijkt eveneens uit de meest recente gegevens 
uit onderzoek naar relatievormen in Nederland 
(ORIN). In de periode 1977-1984 is 10% van 
de huwelijken ontbonden, van de samenwonin-
gen 31%. (CBS, 1986a, p. 8) Deze uitkomst 
zal weinigen op het eerste gezicht verbazen. 
Toch behoeft dit geenszins te betekenen dat het 
samenwonen als een proeflauwelijk wordt 
beschouwd door de betrokkenen. We wezen 
daarop al in het bovenstaande toen we melding 
maakten van . de verwachtingen die men had bij 
de aanvang van de relatie. De algemene verwach-
ting is er een van duurzaamheid. In overeen-
stemming daarmee is ook het door Wiersma met 
betrekking tot Nederland gerapporteerde gegeven 
dat op het moment van ondervraging (dus na 
3 a 4 jaar samen-zijn) zowel gehuwden als onge-
huwden in overgrote meerderheid (86%) de 
relatie als permanent beschouwen. De verklaring • 
van de geringere duurzaamheid moet hoogst-
waarschijnlijk gezocht worden in de grotere mate 
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	van distantie die samenwoners in hun relatie 
weten te behouden ten opzichte van elkaar. 
De grotere distantie vergemakkelijkt wellicht het 
inzicht dat het niet langer samen gaat. Het is 
op dit punt dat Wiersma in relationeel opzicht 
verschillen tussen samcnwonenden en gehuwden 
lokaliseert (Wiersma, 1983, p.99  c.v.).* 

In dit verband dient ook aandacht besteed te 
worden aan twee andere aspecten die iets over 
de duurzaamheid zeggen: de ontwikkeling met 
betrekking tot het (alsnog) trouwen van samen- 
wonenden en (in samenhang daarmee) de 
komst van kinderen. 
In het bovenstaande is met opzet gewerkt met 
de dichotomie `uiteengaan versus samenblijven', • 
daarbij in het midden latend op welke wijze 
dit geschicdt. Naar verwachting trouwt een 
gedeelte van de samenwoners. lilt het beschik-
bare cijfemmteriaal weten we dat om en nabij 
twee derde van de samenwoners binnen 6 jaar 
getrouwd is. Belangwekkend daarbij is wel dat 

* In die zin is wellicht ook de opmerking van Vossen 
te interpreteren wanneer hi] stelt dat uit "Gezins-
vorming 1982' zou zijn af te leiden dat het echt-
seheidingseijfer hi] vrouwen die voor hun huwc-
lijk hebben samengewoond huger is dan bij hen die 
rechtstreeks gehuwd zijn. (Vgl: A. Vossen, 1985, p. 12) 



het percentage samenwonenden dat de relatie 
omzet in een huwelijk een afname vertoont. 
Van de vrouwen die in het begin van de jaren 
zeventig begonnen met samenwonen was 55% 
binnen zes jaar gehuwd; van degenen die eind 
van de jaren zeventig begonnen, was na een 
vergelijkbare periode 41% gehuwd. Dat bete-
kent tevens dat het percentage langdurig 
samenwonenden' toeneemt. Zo is van de 18- 
tot 24-jarige vrouwen die in het begin van de 
jaren zeventig gingen sarnenwonen na zes 
jaar nog 15% `papierloos' (zoals de Denen dat 
zo . duidelijk zeggen) bijeen; voor een verge-
lijkbare groep vrouwen die tussen 1974 en 
1976 gingen samenwonen bedraagt dat cijfer 

.22% (CBS, 1985, p. 7). 
De komst van een kind vormt, we zagen het 
reeds, het meest dominante motief voor 
veel samenwoners om te trouwen. Niet alien 
denken daar echter zo over. Zo blijkt uit 
het onderzoek van Wiersma dat 12% van de 

277 	samenwonenden bij de komst van een kind 
op dezelfde voet zou doorgaan (Wiersma, 
p. 191). Of men die uitspraak in werkelijkheid 
ook gestand zal doen, dat moet men uiteraard 
afwachten. Op indirecte wijze valt echter 
vast te stellen dat die uitspraak een vrij grote 
mate van betrouwbaarheid heeft. Uit de cijfers 
omtrent de ontwikkeling van de buiten-
huwelijkse vruchtbaarheid valt af te leiden dat 
sedert het midden der jaren zeventig zich een 
beduidende stijging daarin heeft voorgedaan. 
Bedroeg anno 1970 het percentage buiten-
echtelijke kin deren 2% van het totaal aantal 
levend geborenen dat jaar, in 1983 bedroeg 
dat 7%. Die stijging blijkt zich vooral te hebben 
voorgedaan bij de ongehuwde vrouwen in de 
leeftijd van 20 tot 34 jaar.* Wanneer men 
daarbij weet dat er een duidelijke samenhang 
is met de verstedelijkingsgraad (uiteraard in het 
bijzonder de randstad), dan ligt het voor de 
hand dat het hier om samenwonen den gaat. 
(Faessen, 1983; zie ook CBS, 1984). 
Naar aanleiding van de laatstgeschetste ontwikke-
ling merkt de (anonieme) CBS-auteur op dat het 
niet ondenkbaar is dat het samenwoningspatroon 

* In diezclfde periode nam het aantal geborencn over 
het geheel genomen af. Anno 1984 waren 8 van de 
100 geborenen buitenechtelijk; in 1975 waxen dat cr 2. 
(Vgl. CBS, 1986b) 



in ons land zal tenderen naar het Zweedse en 
Deense patroon.* Laten we aan de hand van de 
beschikbare gegevens eens nagaan hoe de situatic 
daar ligt. Wat betreft de echtscheidingsfrequentie 
is bekend dat die in Zweden en Denemarken 
beduidend hoger is dan bij ons (CBS, 1984b). 
Daarentegen lijkt het ongehuwd samenwonen 
daar inderdaad duurzamer. Lewin meldt in zijn 
verslag dat na 3 jaar nog 52% van de ongehuwden 
samenleeft en uit de cijfers van Danielsen blijkt 
dat van de samenwonenden (in 1980)28% vijf 
jaar bijeen was. Beduidend hogere aantallen 
dus dan bij .ons. Afgaand op de cijfers van Lewin 

.inzake het aantal scheidingen (4% bij de gehuw-
den en 21% bij de samenwonenden), is de ver-
houding van het aantal scheidingen bij gehuwden 
en samenwonenden in Zweden 1 op 7, terwij1 
die bij ons 1 op 4 zou bedragen. Dit betekent 
dat daar minder dan bij ons sprake is van samen-
woning die uitloopt op een huwelijk. Niet omdat 
men daar meer dan bij ons anti-huwelijk inge- 

278 	steld is, maar het komt or gewoon niet van. 
Dienovereenkomstig komen er ook meer kinde-
ren voort uit dergelijke relaties dan bij ons het 
geval is. Voor Denemarken meldt Danielsen 
dat anno 1980 van de samenwoners 21% eigen 
lcinderen had en Lewin rapporteert een percen-
tage dat op het dubbele aantal wijst (omstreeks 
het midden der jaren zeventig). Datzelfde cijfer 
zou ook gelden voor Noorwegen zo meldt 
Blanc (1984, p. 188).** 
lielaas beschikken we ten aanzien van de 
Amerikaanse situatie op dit moment niet over 
gegevens betreffende de feitelijke duurzaamheid 
van het samenwonen, die een vergelijking met 
de situatie hier goed mogelijk maken. In het 
voorgaande is wel een en ander duidelijk gewor-
den over de intentionele duurzaamheid name- 

. lijk daar waar gesproken is over de motieven 
tot al of niet (blijven) samenwonen. In aan- 

* Uit de gegevens van het ORIN blijkt dat doze voor-
spelling nict bewaarheid wordt. De sterke voorkeur van 
samenIevers om te trouwen hangt samen met de komst 
van kindcren. (CBS, 1986a) 
** I-lij merkt daarbij overigens op dat (betreffende 
Zweden) de vruchtbaarheid van gehuwde vrouwen 
hoger is dan die van ongehuwd samenwonenden. 
In dit opzicht is or dus blijkbaar toch nog sprake van 
versehil tussen beide relatievormen. 



sluiting daarop kan nog het volgende vermeld 
worden. 
Minder dan bij ons het geval is begint men in 
Amerika met het idee dat het een permanente 
verbintenis betreft (50% versus 61%). En eerder 
dan bij ons denkt men aldaar aan een beeindi-
ging van de situatie (5% versus 0%). Consistent 
hiermee is ook dat vaker een afwijzende hou-
ding tegenover kinderen wordt aangetroffen. 
Van de Nederlandse samenwonenden zegt 
41% kinderen te willen, van de Amerikanen 
wil 19% dat. Op de vraag wat men zou doen 
in geval van zwangerschap zou 19% van de Ne-
derlandse respondenten abortus overwegen, 
terwijl 44% van de Amerikanen dit antwoord 
geeft. Als we deze cijfers mogen beschouwen 
als een indicatie voor de grotere onzekerheid 
ten aanzien van elkaar, die de Amerikaanse 
samenwoners zou doen onderscheiden van de 
Nederlandse, dan laat zich ook het geringere 
percentage bij de Amerikanen dat in zo'n geval 

279 	zou trouwen (14% versus 33% bij ons) begrij- 
pen. 
Deze afwijzende instelling is niet alleen een 
kenmerk van de (minuscule) poptilatie die 
Wiersma beschrijft. Blanc wijst erop dat in een 
in 1975 in 14 staten gehouden onderzoek onder 
ruim 1000 studenten eenzelfde houding zicht-
baar wordt (Blanc, 1984, p. 187)*. Dit vormt 
enigszins een geruststelling ten aanzien van het 
wellicht wat onvoorzichtig gebruik van Wiers-
ma's gegevens. Daar staat tegenover dat het een 
typische studenten-populatie betreft. Gegeven 
de eerder vermelde methodologische bezwaren 
van Strayer en de geconstateerde vermaat-
schappelijking van het samenleven is, dunkt 
ons, toch voorzichtigheid geboden. 

* Dit geldt ook de interpretatie van het in vergelijking 
met ons land zo opvallend hoge percentage samen-
wonenden met kinderen in de VS: in 1980 28%. In 
ons land had in 1982 12% van alle samenwonende 
koppels een of meer kinderen; van hen die nooit 
eerder gehuwd samenwoonden slechts 6%. 
Het cijfer voor Amerika is slechts ogenschijnlijk in 
strijd met het bovenstaande. Een mogelijke inter-
veni6rende factor vormt het (zorgelijke) fenomeen 
van de `tienerzwangerschap' (zie het omslagartikel 
uit Time, 9 december 1986 'Children having children'). 
Met dank aan dhr. Beets voor deze informatie. 



2.5. (Oli)geregeld? 
• De dagelijkse ervaring leert ons dat wat niet 
• .op papier is vastgelegd allenninst ongeregeld 

hoeft te zijn. Het aldus ongeregelde beslaat 
zelfs verreweg het grootste doe! van ons doen 
en laten zonder dat er enige twijfel bestaat 
over het eenduidige karakter van de stilzwij-
gende afspraken. Het zijn slechts specifieke 
zaken of misschien juister, het is in specifieke 
omstandigheden dat we zaken zwart op wit 
vastleggen. Waar het ongehuwd samenwonen 
in de kern verschilt van het samenwonen op 
basis van een publiekelijk gesanctioneerde 

• formele overeenkomst, ligt het voor de hand 
na te gaan in hoeverre samenwoners in een 
privaat.equivalent hebben weten te voorzien 
en ten aanzien van welke aspeeten. In hoeverre 
wijkt het patroon af van hetgeen zo centraal 
staat in de huwelijksovereenkomst, te weten 
de regeling van de onderlinge zorg en de ver-
antwoordelijkheid van eventuele nakome- 

280 lingen? Kan men in het aangetroffen patroon 
indicaties aantreffen die een eventuele over-
heidsinterventie gewenst maken? 
Vragen te over, maar helaas weinig materiaal 
waarmee men enigermate bevredigende 
antwoorden kan geven. Aileen bij de jurist 
Danielsen treft men enige informatie over de 
mate van fomieel-juridische regulering in de 
Deense praktijk. Sprekend over de meest 
recente gegevens — waarvan hier aangenomen 
wordt dat ze 1981 betreffen — en zich beper-
kend tot degenen die minstens 2 jaar samen-
wonen, schetst hij het volgende beeld. Van hen 
heeft vier vijfde (79%) gezamenlijk duurzame 
(roerende) goederen, waaronder ook een auto, 
in bezit. De helft (52%) van de koppels heeft 
regelingen getroffen inzake de koop of de 
huur van het huis waarin beide partners als 

• mede-eigenaar/huurder vermeld staan. Onge-
veer een derde (31%) heeft onderling eon 
voorziening getroffen ten aanzien van elkaar 
via een testament of een levensverzekering, 
terwijl dit laatste percentage oploopt tot 42% 
bij degenen die al vijf jaar samenwonen. Daar-
naast treft men bij 7% van de paren een over-
eenkomst.aan die de verdeling van waardevolle 
bezittingen regelt in geval van overlijden of 
scheiding. 



Al met al komt het ons voor dat we hier, in 
vergelij king met andere landen, te doen hebben 
met een in hoge mate juridisch-geregeld samen-
wonen.* Een indruk die vooral stoelt op de 
cijfers die we bij Wiersma aantreffen betreffen-
de Nederland en Amerika. Wiersma presenteert 
een lijst met tien onderwerpen waarvan is nage-
gaan in hoeverre er afspraken — formele of 
informele — bestaan. Op basis daarvan zou men 
kunnen nagaan in hoeverre er sprake is van 
juridisering door de betrokkenen zelf en ten 
aanzien van welke punten juist daarvan afgezien 
wordt. 
In de Nederlandse situatie is er op een gebied 
sprake van juridisering van de verhouding en dat 
betreft het (mede-)eigendom van het huis. Bij 
70% van de samenwonenden is een formele 
regeling, bij 23% is er sprake van stilzwijgende 
afspraak (Informal understanding'). Bij ruim 
90% van de samenwoners is dit punt dus in een 
of ander opzicht geregeld; geen enkel ander 

281 	item kent zo'n hoge regelingsscore. Afspraken, 
maar dan toch primair informeel, zijn er ook 
ten aanzien van de verdeling van de huishoude-
lijke bezittingen (57% informeel, 3% formeel), 
de huurovereenkomst (30% en 3%), een testa-
ment (30% en 13%), eedlevensverzekering 
(22% en 9%) en de belastingheffing (17% en 
8%). Slechts 8% heeft een forrneel relatie-
contract, bijna het dubbele aantal (13%) meldt 
een informele afspraak. Over de kinderen treft 
men heel weinig (2% a 3%) en dan nog voor-
namelijk stilzwijgende afspraken aan. 
Men ziet waar de juridische regelingsprioriteit 
ligt: het elementaire dak boven het hoofd. De 
rest is juridisch gezien een zorg voor later, 
daarvoor is het onderlinge vertrouwen klaar-
blijkelijk voldoende regulerend. Of dat in de 
praktijk daadwerkelijk zo is? Het ontbreken van 
duidelijke klachten over problemen bij de 
scheiding in de (juridische) pers geeft voorals-
nog geen reden tot het aannemen van het con-
traire standpunt. Als ergens verkennend onder-
zoek geboden is (ook in het licht van de huidige 
discussie inzake de vereenvoudiging van echt- 
scheidingsprocedures) dan is dat hier! 

* Met betrekking tot de kinderen wordt niets vertneld. 
In hoeverre het Deense recht daarin via andere wegen 
al voorziet kan ik niet beoordelen. 



Als de Amerilcanen at een naam hebben dat ze 
veel meer gebruik van het recht in al z'n diver-
siteit maken, clan geldt dit niet waar het de 
juridische regulering van de samenwoning be-
treft. In het algemeen blijkt ten aanzien van 
elk Punt dat juridisering achterblijft bij hetgeen 
bij ons geschiedt. Binnen de Amerikaanse 
verhouding worden twee aspecten duidelijk 
gejuridiseerd: het gezamenlijk eigendom van 
het huis (25% informed! geregeld, 50% for-
meel) en de levensverzekering (12% informeel 
en 17% formed). 
Voor de andere onderwerpen, uitgezonderd 
het testament, wordt nergens een juridische 
afspraak gemeld. Opvallend genoeg liggen de 
cijfers omtrent de informele afspraken ook 
overal (behalve ten aanzien van de kinderen, 
waar ze iets hoger zijn) lager dan bij ons. 
Vergelijking van deze gegevens doet Wiersma 
opmerken dat we hier het verschil in uiterlijke 
saamhorigheid ('outward togetherness') weer- 

282 	spiegeld zien. Die zou bij de Nederlanders 
groter zijn, dan bij de Amerikanen. Het verschil 
in de mate waarin men zegt financieel zelf-
standig te blijven functioneren in de relatie 
(47% bij de Amerikanen en 6% bij de Neder-
landers), geeft aan deze verklaring een grote 
mate van plausibiliteit. Dat geldt minder voor 
haar opmerking dat het samenwonen zich in • 

. beide landen in een 'legal and contractual 
vacuum' afspeelt. Het is wellicht de naieve 
veronderstelling omtrent de mate waarin de 
gehuwde samenwoning contractueel is, die de 
achtergrond van de gedachte is. Jammer genoeg 
is daaromtrent niets uit onderzoek bekend. Een 
tweede onderwerp dat in nader onderzoek aan 
de orde zou moeten komen. 

Besluit 
De titel van deze bijdrage verwoordt de vraag 

. die aan bijna elk onderzoek met betrekking tot 
het ongehuwd samenwonen ten grondslag ligt: 
de vraag naar de betekenis. Men zet een nieuw 
verschijnsel tegen de achtergrond van hetgeen 
bekend is en probeert aldus de betekenis ervan 
te taxeren. Is het samenwonen een voorberei-
ding op een latere stap of is het de aankondi-
ging van het afzien ervan? 
Uit het gepresenteerde materiaal is duidelijk dat 
de werkelijkheid zich niet goed laat vatten in 



zo'n tweedeling. Het antwoord op de vraag 
luidt: zowel het een als het ander, en dan nog 
in verschillende mate. De drie moderne samen-
levingen die we in dit artikel bezien hebben, 

• komen met elkaar overeen wat betreft de snelle 
groei van het samenwonen, maar ze verschillen 
wat betreft de uitloopsnelheid naar het huwe-
lijksverband. In Amerika wordt het samen-
wonen beduidend meer dan in Scandinavie 
gevolgd door een huwelijksverbintenis. Ons 
eigen land zit daar tussenin. Het langduriger 
worden/blijven van samenwoningsrelaties gaat 
samen met het feit dat dergelijke relaties in 
toenemende mate ook de voortplantingsfunctie 
vervullen. Tevens valt er een samenhang tussen 
de duurzaamheid van de relatie.en de mate van 
juridisering te bespeuren. 
Als er een ding opvalt in het onderzoek — en 
wellicht tegenvalt — dan is het dat het samen-
wonen zoveel gelijkenis vertoont met het ge-
huwd samenwonen. Iedere auteur maakt dat 

283 	op zijn eigen wijze duidelijk in de typering 
van het verschijnsel. Lewin spreekt over 'a 
marriage form', Wiersma rept over 'an alter-
native to marriage?' en Skolnick omschrlift 
het samenwonen als een 'part of transforma-
tion of marriage'. Al deze typeringen — en 
met name de laatste — kunnen begrepen wor-
den als een vingerwijzing in de richting dat 
het samenwonen een symptoom is van veran- 
deringen in de vorming en beleving van intieme 
relaties. Dit proces was sedert lang georien-
teerd op het aangaan van een huwelijksverbin-
tenis. Ook het huwelijk als intieme relatievorm 
ondergaat echter verandering. Zoals Skolnick 
en Lewin (in dit themanummer) en Buunk 
(1985) betogen, is er tussen samenwonen met 
of zonder huwelijksverbintenis geen verschil 
wat betreft de betekenis die intimiteit voor de 
betrokkenen heeft. 

Naast het huwelijk als een intieme relatie kan 
men ook spreken over het huwelijk als een 
van overheidswege gesanctioneerde vorm. Is 
het huwelijk in de eerste zin een relatie-ideaal 
voor betrokkenen, in de tweede betekenis is 
het een publiek ordeningsinstrument. In de 
loop van de tijd zijn beide aspecten in de bele-
ving van de betrokkenen een onlosmakelijke 
eenheid geworden; het huwelijk als symbool 



voor eenheid tussen man en vrouw, duurzaam 
en goed geregeld. 
Inherent aan cen symbool is de sturende in-
vloed die het heeft op het menselijk gedrag. 
Het huwelijksbeeld is in deze te vergelijken 
met de stevige wind (in de rug) die ieder als 
vanzelf en moeiteloos dezelfde kant op doet 
schaathen. De hier geraadpleegde auteurs stem- 

. men — mm of meer expliciet — met elkaar 
overeen in hun diagnose van het bovenbedoel-
de veranderingsproces. Rondom het midden 
van deze ceuw is in de westerse wereld cen 
barst ontstaan in het symbool. Vorm en in-
houd van een intieme relatie scheuren steeds 
verder vaneen; te Ehnen valt er niets. Voor 
cen toenemend aantal mensen is het vanzelf 
sprekende antwoord op de vraag hoe.men de 
onderlinge intimiteit gestalte gaat geven ver-
dwenen. 
Hoe de beantwoording van de vormvraag uit-
valt, is meet en meer een kwestie van prak- 

284 	tische en minder van gevoelsmatige betekenis. 
Het ligt daarbij voor de hand dat de betrokke-
nen redeneren vanuit bun eigen behoefte aan 
geformaliseerde structuur en in samenhang 
daannee hun vermogen daarin zelf te voor-
zien. Hier tekent zich no een verschil tussen 
de betrokken paren af. Dat verschil is niet de 

-keus tussewalles (in een keer) regelen of alles 
in het infonnele (ongewisse) laten; het gaat 
om ecn gradueel verschil. Strayer heeft die 
situatie onder woorden gebracht in tennen van 
een glijdende schaal van gevoelens van indif-
ferentie (ten aanzien van het huwelijk als orde-
ningsmodel) via overbodigheid tot tcgenzin 
(Strayer, e.a., 1979). 
Een dergelijke opstelling gebaseerd op de 
private behoefte aan ordening, is nict zondcr 
meer identiek aan de van overheidswege gefor-
muleerde publieke ordeningsvraag. Hier mani-
festeert zich no juist het breukvlak in de 
relatievorming van deze eeuw. Voor een groot 

• aantal personen — blijkens de gepresenteerde 
cijfers twee derde tot drie kwart — is het nu 
van overheidswege aangereikte instrument 
acceptabel (veelal omdat het de goedkoopste 
oplossing is en bovendien de minste rompslomp 
met zich meebrengt. Voor een minderheid is 
dat model niet acceptabel en zij zullen aan een 
oplossing in eigen beheer de voorkeur geven. 
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Afgaande op de beschikbare cijfers ligt het 
voor de hand dat deze situatie de komende 
jaren niet substantieel zal wijzigen. 
In hoeverre die situatie aanleiding vormt voor 
de wetgever om tot nadere regulering over te 
gaan, is zoals.gezegd de hamvraag van de dis-
cussie. Wel moet men zich daarbij realiseren 
dat beide categorieen — zowel de meerderheid 
als vanzelfsprekend ook de minderheid — de 
interventie van de overheid zullen ervaren als 
een inbreuk op hun eigen terrein; hun reactie 
zal een navenant glijdende schaal opleveren: 
van indifferentie tot tegenwerking. 
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Geregeld samenleven 

dr. G. J. Veerman* 

I. Inleiding 
Het verschijnsel `niet-huwelijkse samenlevings-
vormen' doet zich al jaren en in steeds toe-
nemende mate voor. Door de overheid werd 
daar na enige tijd en zonder veel ophef op 
gereageerd. De lokale overheid was er betrekke-
lijk snel bij: al in 1972 gaf de gemeente Amster-
dam aanspraken aan samenwonende ambte-
naren door verruiming van het begrip `kost-
winner'. De provincie Noord-Holland volgde in 
1976. In november 1977 besloot, te vroeg vond 
de rijksoverheid, het Openbaar Lichaam Rijn- 

	

288 	mond zijn rechtspositieregelingen te wijzigen. 

	

. 	Voor zover ze op gehuwden betrekking hadden 
zouden ze voortaan ook voor ongehuwd samen-
levenden gelden. 
peruchtmakend was de invoering van de NS-
jaarkaart. Op vragen van de leden van de Twee-
de Kamer de Boois en Van der Doef (PvdA), 
antwoordde Minister Tuijnman (4-10-1978) dat 
de NS-jaarkaart op gezinnen was gericht en 
dat het `noodzakelijk is nit te gaan van een 
scherp omlijnde definitie'. Nauwelijks drie 
maanden later, op 22 januari 1979, deelde de 
Minister Tuijnman echter mee dat vanaf 1 april 
1979 een mime gezinsdefinitie zou gelden: 
'twee duurzaam samenwonende personen, -  die 
een gemeenschappelijke huishouding voeren, en 

• hun kinderen'. 
Deze voorbeelden geven de tendens aan om 
regelingen die voor gehuwden golden ook van 
toepassing te verklaren op samenlevers. 
Later begon 'de jacht op de dubbelinkomens' 
(HP, 26-9-1981) en deelde de overheid ook na-
delen toe aan samenwonenden. Niet zonder 
gevoel voor logica werd uit de gedachte dat 

* De auteur is raadaviseur wetgevingsonderzoek bij 
het WODC. Ilij is drs. A. Klijn, C.. Paulides en mm. 
Sylvia Wortmann erkentelijk voor hun inspirerende 
opmerkingen. 



mensen die ongeliuwd samenleven aanspraak 
kunnen malcen op de rechten die gehuwden 
hebben, de conclusie getrokken dat er ook qua 
plichten sprake moet zijn van een gelijkstelling. 
Het gelijkheidsbeginsel heeft niet alleen betrek-
king op rechten, maar ook op plichten. De ge-
lijkstelling van gehuwd en ongehuwd samen-
levenden werd en wordt ook op de terreinen 
van het fiscale recht en de sociale zekerheid 
nagestreefd. Het is daarbij overigens niet on-
mogelijk dat het gelijkheidsbeginsel de legiti-
matie vormde (en vormt) voor in wezen be-
zuinigingsoperaties. 1  
De discussie over de erkenning, of beter gezegd 
de inkadering van samenlevingsvonnen anders 
dan het huwelijk, is nog steeds aan de gang en 

,wordt op verschillende terreinen gevoerd. Te 
noemen valt de notitie van de staatssecretaris-
sen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 
leefvormen en de toezegging van de Minister 
van Justitie bij de begrotingsbehandeling over 
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studie te nemen. In de Memorie van Toelichting 
bij de begroting voor het dienstjaar 1986 her-
haalt de Minister van Justitie dit, onder het 
hoofdje Wermogensrechtelijke regelingen met 
betrekking tot niet-huwelijkse samenlevings-
vormen'. Daarbij wordt een stap verder gegaan 
en de mogelijkheid van registratie (TK, 1985— 
1986,19 200-VI, nr. 2, p. 28) genoemd. Ook 
elders, bijvoorbeeld in het conceptverkiezings-
programma van het CDA, wordt de mogelijkheid 
van registratie van niet-huwelijkse samenlevings-
vonnen voorgesteld. 
Registratie van niet-huwelijkse samenlevings-
vormen veronderstelt een beslissing over de aard 
van het verschijnsel en de juridische regulering 
ervan. Dat vormt op zich al een reden om aan-
dacht eraan te besteden. Daarbij komt dat er 
een grote diversiteit is in samenlevingsvormen, 
regels die daarop mede betrekking hebben of 
regels die daarop van toepassing verklaard 
kunnen worden. Regulering en registratie 
roepen de vraag op of het mogelijk is om tot 
een uniforme aanpak te komen of tot hannoni-
satie. 2  

Reeds op voorhand kan men aangeven dat de 
juridische regulering van niet-huwelijkse samen-
levingsvormen een lastige problematiek is. Dit 



houdt verband met onder meer de volgende 
factoren. 
Regulering impliceert een min of meer een-
duidige; uniforme wijze van regelgeving van een 
verschijnsel. Uit oogpunt van harmonie, helder-
heid en rechtszekerheid is daar ook veel voor te 
zeggen. Niet-huwelijkse relaties manifesteren 
zich echter in diverse vonnen, waarbij er grote 
verschillen kunnen zijn in inhoud, functie, en 
beleving van de relatie. Regulering betekent 
inkadering, categorisering en dat kan een 
spanning opleveren. 
Belangrijker is dat de regulering van de relatie 
makkelijk, en vanuit het gelijkheidsbeginsel 
misschien noodzakelijk, leidt tot vergelijking 
met wat als de materiele evenknie wordt 
beschouwd, het huwelijk. Weliswaar is ook ten 
aanzien van het huwelijk een grote variatie in 
functies en inhouden geconstateerd en wordt 
van een verandering in de inhoud van het huwe-. 
lijk gerept (Kooij, 1977; Age11, 1981), het 
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van het huwelijk. Van Mourik (1984, p. 13/14) 
en Verlegh c.s. (1984a, p.858) wijzen erop dat 
het huwelijk in het recht een sterke morele 
lading heeft: monogamie, heterosexualiteit, 
institutioneel, levenslang, verzorging, opvoeding 
en lotsverbondenheid. Cruciaal hierin is de 
plicht tot wederzijdse zorg. Indien nu dit stan-
daardbeeld de mal wordt waarin andere relaties 
moeten worden gegoten, dan is dat weliswaar 
duidelijk, maar ook behoudend of star. Het 
gevaar bestaat dat voorbij wordt gegaan aan 
objectieve of gevoelde verschillen. Anders 
geformuleerd gaat het bij de juridische 
abstrahering van de werkelijkheid enerzijds om 
de plicht tot gelijke behandeling van gelijke 
gevallen en anderzijds om ongelijke behandeling 
waar beide soorten relaties van elkaar verschil-
len. Ook voor de samenlevers zelf — zeker voor 
degenen die konden kiezen niet te trouwen — 
tellen de verschillen met gehuwden, met name 
wanneer deze voordelen bieden; maar zij 
wensen ten dele ook een gelijke behandeling. 
Fen andere reden voor de gecompliceerdheid 
van het reguleringsprobleem is het felt dat het 
huwelijk weliswaar een standaardcontract is, 
maar dat het daarnaast een maatschappelijk 
verband is waar de wetgever in publieke zin 
gevolgen aan heeft verbonden en verbindt: qua 



291 

belasting, sociale zekerheid en dergelijke. Er is 
dus sprake van een dooreenvlechting van private 
en publieke functies. In die zin is het huwelijk 
inderdaad een peiler van de samenleving (zie 
Verlegh, 1984a, p. 857). Moeten nu aan 
formeel verschillende, maar inhoudelijk deels 
vergelijkbare private contracten ook dezelfde 
publieke gevolgen verbonden worden? 
Een laatste factor die de problematiek zo lastig 
maakt is dat regulering die aansluit bij feitelijke 
situaties veel controle kan vergen. Zeker bij 
dit onderwerp, kan dit snel tot inbreuken op 
de, gevoelde, privacy leiden. Men ziet dit thans 
weerspiegeld in de emoties rond de uitvoering 
van de Algemene Bijstandswet. 
De veelsoortigheid aan relaties, de verschillen 
en overeenkomsten tussen huwelijks- en andere 
relaties, de verschillende perspectieven van 
overheid en burgers maken te zamen regulering 
tot een ingewikkelde kwestie. 

Het probleem valt nu als volgt te formuleren: 
hoe schept men gelijkwaardigheid tussen de 
diverse vormen van relaties en doet men tege-
lijkertijd recht aan de veelvormigheid, onder 
handhaving van een overzichtelijk systeem? 
In deze probleemstelling ligt de vooronderstel-
ling besloten dat het nodig of wenselijk is om 
regels over relaties op te stellen en dat de gelijk-
heid tussen diverse vormen van relaties na te 
streven valt. 
In het hiernavolgende zal de hier aangegeven 
probleemstelling nader worden uitgewerkt. De 
vraag of het eigenlijk wenselijk of nodig is 
regels voor ongehuwd samenlevenden op te 
stellen, komt aan de orde in paragraaf 2. In 
paragraaf 3 zal kort aangegeven worden op 
welke plaatsen in het recht rekening wordt 
gehouden met niet-huwelijkse relaties en welk 
model daarbij is gebruikt. Daaruit zal blijken 
dat de overheid in sterke mate het gelijkheids-
beginsel als motivering gebruikt, met als 
orientatiepunt het huwelijk. 
Dit juridische model zal in de vierde paragraaf 
kritisch besproken worden. In paragraaf 5 komt 
een ander model voor de regulering van niet-
huwelijkse relaties aan de orde, te weten de 
zogenaamde samenlevingspalcketten. Vervolgens 
wordt in paragraaf.6 de vraagstelling nog eens 
doorgelicht en een wat andere benaderingswijze 



ontwikkeld. De laatste paragraaf behelst een 
(samenvattende) slotbeschouwing. 

2. Reguleren of negeren? 
Zoals in de inleiding al is gesteld, is de eerste 
vraag of de overheid eigenlijk wel lets ten aan-
zien van niet-huwelijkse relaties moet regelen. 
Een negatief antwoord kan gemotiveerd worden 
vanuit een tweetal optics. In de eerste plaats 
kan men zijn uitgangsstelling nemen in de 
individualisering in die zin dat rechten en 
plichten !outer worden toebedeeld aan indivi-
duen. In de tweede plaats kan men aansluiten 
bij wat in dit verband de centrale keuze voor 
personen lijkt te zijn: wel of niet trouwen. 
Paradoxaal genoeg zou men niet-regulering van 
het verschijnsel de beste erkenning van de niet-
huwelijkse samenlevingsvorm kunnen noemen, 
indien men althans de keuze urn niet te trou-
wen als het belangrijkste criterium neemt. Als 
de wetgever deze keuze wil honoreren, kan zij 
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houden: men is juridisch of gehuwd of niet 
gehuwd. Vanzelfsprekend `weet' de wetgever 
dat de maatschappelijke werkelijkheid vecl-
vormiger is, maar zij laat de juridische werke-
lijkheid aansluiten bij de primaire keuze. 
Het komt mij voor dat Van Mourik (1984, 
p.78 en VN 15-2-1986) een dergelijk model 
voor ogen staat: 	een regeling bcstaat (be- 
doeld wordt het huwelijk, GJV), ligt het niet 
direct voor de hand allerlei bijzondere regels te 
geven voor gevallen die op het eerste gezicht 
veel op een huwelijk lijken maar waarvan de in-
houd objectief en met opzet in mist wordt 
gehuld'? Wel zouden zijns inziens enkele aan-
passingen moeten plaatsvinden: een registratie-
mogelijkheid voor homosexuele paren en meer 
regelingen bij huwelijkse voorwaarden. 
Het model heeft het voordeel van de helderheid 
en de eenvoud en is mijns inziens dienovereen-
komstig aantrekkelijk. 3  Een sterk argument ten 
gunste van dit model is voorts dat een groot 
deel van de samenlevers jong is en geneigd is na 
verloop van tijd te trouwen. Dat wil zeggen dat 
in deze gevallen regulering voorbarig is — grote 
problemen doen zich niet voor bij uiteengaan; 
als er kinderen komen (maar ook anders) treedt 
men in het huwelijk (zie het inleidende artikel 
van Klijn). 



Tegen dit model zijn ook belangrijke bezwaren 
aan te voeren. In de eerste plaats geldt het 
model niet voor personen, die niet kunnen 
trouwen, in het bijzonder derhalve voor homo-
sexuele paren. De oplossing om het standaard-
contract thuwelijk' voor hen open te stellen 
(Relatievrijheid en Recht, 1983, p. 144), zal 
politiek op grote weerstanden stuiten. 4  
In de tweede plaats doet het model de maat-
schappelijke werkelijkheid tekort. Men kan er 
niet aan voorbijgaan dat het verschijnsel 
bestaat, als zelfstandige manier waarop mensen 
met elkaar een relatie hebben. Zowel vanuit de 
noden en wensen van sommige samenlevers s  
als vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de 
overheid (het vermijden van discriminatie, be-
scherming van de belangen van partners en van 
derden zoals kinderen) zal het in sommige 
gevallen wenselijk zijn regels op te stellen. 
Voorts speelt mee dat, ook al vallen bij de toe-
passing van het gelijkheidsbeginsel vraagtekens 
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heidsbeginsel evenmin hoeft te negeren. Vanuit 

• dat beginsel kan men het onder omstandig-
heden redelijk vinden rechten of plichten toe 
te delen aan niet-gehuwde partners. 
In de vierde plaats zij opgemerkt dat het de 
vraag is of deze juridische optie aansluit bij 
een werkelijke keuze tussen trouwen of niet 
trouwen. Uit onderzoek blijkt (zie het inleidend 
artikel) dat slechts een klein percentage van de 
samenlevers principieel voor het samenleven en 
tegen het huwelijk kiest. Voor velen is het geen 
keuze, maar een vanzelfsprekendheid. Zoals de 
meesten als vanzelf gaan trouwen. 
Ten slotte zij opgemerkt dat dit 'Mies of niets'- 
model feitelijk een gepasseerd station is. Indien 
men ziet op welke terreinen al rekening is 
gehouden met het verschijnsel van het niet-
gehuwd samenleven, lijkt het niet goed mogelijk 
alsnog te besluiten deze regels af te schaffen en 
geen nieuwe regels in deze op te stellen.* 

* Daarmee wil niet gezegd zijn dat ook de individuali-
sering, in de zin van de toedeling van rechten en 
plichten aan individuen, moet worden afgewezen. lk 
kom hierop terug in paragraaf 6. 



Overzicht van wettelijke regelinien van niet-huwelijkse relaties 

art. 160 bock I BW 

artt. 1623 h en i BW 

3. Het huidige recht 

3.1. De wettelijke regelingen. 
In diverse (wettelijke) regelingen worden niet-
huwelijkse reIaties met zoveel woorden genoemd 
of wordt er rekening mee gehouden. 6  Deze 
worden weergegeven in het volgende overzicht. 

artt. 432 en 435, cerste tot 
derde lid, alsmede 894, 
tweede lid en 896 Rv 

artt. 1,2, derde lid, 16 en 

294 18, beschikking individuele 
huursubsidic 

artt. 1, 19, beschikking 
geldelijke steun eigen 
woningen 1984 

art. 6h, vierde lid, Wet op 
de Bejaardenoorden 

art. 24, eerste lid, Rijks-
subsidieregeling gezins-
vonning 

art. 1 bijdragebesluit 
.Tijdelijke subsidieregeling 
maatschappelijkc dienst-
vcrIcning 

art. 1, cerste en vijfde lid, 
Wet Gclijke behandeling 
voor mannen en vrouwen 
in de openbarc dienst 

artt. 5, achtste lid en 44, 
Wet op de Inkomsten-
belasting 

art. 42a, tweed° lid, Wet IB 

art. 44 g, derde lid, Wet 
LB 

Vervallen van de alimentatieplicht 
als de gerechtigde gaat huwen of 
samenwonen met een ander 'als 
waren zij gchuwd'. 

De mogelijkheid voor een levcns-
partner bewindvoering aan te 
vragen en bewindvoerder te zijn. 

Huurbescherming voor degene die 
met de huurder twee jaar gemeen-
schappelijk ecn huishouding voer-
de. 

Huursubsidie voor maar ook mce-
telling van het inkomen van de 
partner met wic de huurder duur-
zaam samenwoont. 

Idern; ander duurzaam samen-
wonen wordt vcrstaan 66n jaar 
samenwoncn en ecn gemecnschap-
pelijke huishouding voeren. 

Gelijkstelling van gehuwde 
partner en degene met vie bejaar-
de een duurzaam samenlevings-
verband vormt, met het oog op de 
opname en de vaststelling van de 
verschuldigde bijdrage. 

Aan de leefeenheid' worden de 
kosten voor verstrekte gezinsvcr-
zorging in rekening gebracht. 

Fen bijdrage wordt gevraagd van 
de personen behorend tot een 
gemeenschappelijke huishouding. 

Verbod onderscheid te maken, 
o.a. door middcl van verwijzing 
naar de echtelijke staat of gezins-
omstandigheden. 

Meewerkaftrek van partners die in 
het fiscale jaar ten minstc 6 
maanden cen gezamcnlijke huis-
houding hebben gevoerd. 

Figen woningforfait toegerekend 
aan dc hoofdbcwoncr. 

Doorschuiving oudedagsreserve 
naar degene die vijf jaar een 
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art. 46a Wet 1B 

art. 53a, eerste lid, Wet LB 

artt. 53a, 1,56, Wet IB 
(zie ook artt. 11, tweede 
lid en 22, tweede lid Wet 
op de loonbelasting) 

art. 19 Wet IB 

art. 56, tweede en derde lid 

artt. 10, vijfde lid, 11, vijfde 
lid, 21, vierde lid, 24, 
tweede lid a., 32, eerste en 
derde lid, Successiewet 

art. B 1 Kieswet 

art. 8 Wet Verplaatsing 
bevolking 

art. 8, vierde lid, Rijkswet 
op het Nederlanderschap 

gemeenschappelijke huishouding 
heeft gevoerd met de overledene. 

Gelijkschakeling van de partner 
met wie belastingplichtige in het 
fiscale jaar ten minste zes maan-
den een gezamenlijke huishouding 
heeft gevoerd. 

ldem voor voetoverheveling. 

De alleenverdienerstoeslag ver-
krijgt de belastingplichtige die een 
gezamenlijke huishouding voert 
met een ongehuwde persoon van 
27 jaar of ouder. 

Stamrechtvrijstelling voor de part-
ner met wie degene die de onder-
neming staakte gedurende vijf jaar 
een gemeenschappelijke huishou-
ding heeft gehad. 

De belastingplichtige geniet cen 
(bijna) alleenverdiener-toeslag o.a. 
indien hij een gezamenlijke huis-
houding hecft gevoerd met een 
andere ongehuwde belasting-
plichtige. 

Dcgene met wie de overledene een 
aangesloten periode van vijf jaar 
een gemeenschappelijke huis-
houding heeft gevoerd, wordt , 
voor het successietarief en voor 
de vrijstelling gelijkgesteld met de 
echtgenoot; als de relatie korter 
duurt, wordt de vrijstelling lager. 
Ook partners uit meerrelaties 
(relaties tussen drie of meer per-
sonen) genieten een (lagere) vrij-
stelling. 

Het actief kiesrecht is ook voor 
Nederlanders die in het buiten-
land in de openbare dienst werken 
alsmede o.a. hun echtgenoot of 
levensgezel voor zover deze met 
hem een gemeenschappelijke huis-
houding voert. 
De Minister van BiZa (e.a.) kun-
nen bij bepaalde omstandigheden 
aan een persoon en zonodig ook 
aan degenen die met hem samen-
wonen een bijzondere verblijf-
plaats aanwijzen. 

Degene die drie jaar een duurzame 
relatie met een ongehuwde Neder-
lander heeft, komt na een verblijf 
van 3 jaar in Nederland voor in-
williging van verzoek om verlening 
van het Nederlanderschap in aan-
merking (gehuwden: geen termijn, 
anderen: 5 jaar). 



art. 19 Voorschrift 
Vreemdelingen 

art. I, onder 0, Besluit 
bekostigingsvoorwaarden 
rechtspositie personcel 
Openbare bibliotheken 
(besluit van 9-10-1978) 

art. 29 Wet Buitengewoon 
pensioen 1940-1945 

art. 26 Wet Buitcngewoon 
pensioen zcelieden oorlogs-
sIachtoffers 

art. 36 Wet Uitkeringen 
vervoIgingsslachtoffers 

art. 16 RijksgroepregeIing 
oorIogsslach to ffers 
1940-1945 

art. 16 Rijksgrocpregeling 
Am bon ezen 

art. 16 Rijksgroepregeling 
gerepatrieerden 

artt. 9 en 41 Wet Utt-
keringen burger-oorlogs-
slachtoffers 1940-1945 

Aan een partner (samenleven, 
gemeenschappelijke huishouding) 
kan cen verblijfsvergunning wor-
den verleend. 

Met een echtgenoot wordt gelijk-
gesteld de rclatiepartner: persoon 
met 'vie de ongehuwde werk-
nether eon relatie heeft en met 
wie hij, met het oogmerk duur-
zaam samen te !even, op hetzelfde 
adres woont en cen gemeenschap-
pelijke huishouding voert. 

Sprake is van een beandiging of 
sehorsing van een uitkering in ge-
val van huwelijk of concubinaat. 

Hem 

Idem 

!dem 

Idem 

1dem 

In deze bepaling wordt over 
'duurzaam samenleven' gesproken. 

Omdat de discussie over niet-huwelijkse relaties 
zich voor een belangrijk deel toespitst op het 
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	terrein-van de sociale zekerheicr, wil ik daar 
jets uitgebreider op ingaan. 
Op dit moment wordt op het terrein van de 
sociale verzekeringen geen rekening gehouden 
met de ongehuwde partner. In de werknemers-, 
verzekeringen gaat het om de werknemer on-
geacht zijn `relationele inbeddirig'. Wel kennen 
diverse wetten een miniminndagloon-bepaling 
voor kostwinners, om te voorkomen dat een 
gezin beneden het sociale minimum terecht-
komt. Verder bevat onder andere de WAO (Wet 
op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) een 
bepaling over een doorbetaling van de uitkering 
over twee maanden in geval van overlijden van 
de gerechtigde aan de langstlevende echtgenote, 
de minderjarige kinderen of, bij ontstentenis 
van beide andere categorieen, degene ten aan-
zien van 'vie hij (grotendeels) in de kosten van 



het bestaan voorzag en met wie hij in gezins-
verband leefde. 8  

Bij de volksverzekeringen ligt het enigszins 
anders. Daar kent men slechts twee categorieen: 
de gehuwden en alleenstaanden. Met de onge-
huwde partner wordt derhalve geen rekening 
gehouden. Dat is soms gunstig voor de partners, 
namelijk als beide partners een AOW of AAW 
(Algemene Arbeidsongeschiktheidswet) uit-
kering hebben (2 x 70% van het netto-mini-
mumloon (NML)), soms ook ongunstig (als er 
een AOW-inkomen is: 70% NML). In de AAW 
en de AOW krijgen gehuwden en onvolledige 
gezinnen een toeslag (tot 100% NML). 
In het kader van de sociale voorzieningen, in 
het bijzonder de ABW (Algemene Bijstandswet) 
wordt wel de feitelijke situatie in ogenschouw 
genomen. Woningdelers (samenwonende alleen-
staanden) krijgen 10 procent minder dan 
echte alleenstaanden vanwege de veronder- 
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spaart). Samenwonende partners worden met 
samenwonende gehuwde partners gelijk gesteld, 
voorzover het heterosexuele paren zijn. De 
ABW is immers een minimumbehoefte-regeling 
waarbij op grond van de artt. 5 en 6 met de 
draagkracht en de behoefte van de leefeenheid 
rekening wordt gehouden. 

Bij de voorstellen voor herziening van het 
sociale zekerheidsstelsel is onder andere als 
beleidsuitgangspunt gekozen de gelijkstelling 
van ongehuwd samenwonenden met gehuwden. 
Er zijn twee belangrijke wijzigingen ten op-
zichte van de huidige situatie. 
In de eerste plaats worden in de ontwerp-Toe-
slagenwet, die tot doel heeft loondervingsuit-
keringen die beneden het NML komen aan te 
vullen, de gehuwde en ongehuwde partner over 
een kam geschoren. De regeling wordt gezien 
als een minimumbehoefte-regeling. 9  In de 
tweede plaats wordt, aldus de Notitie Leef-
vormen, de `discriminatie op grond van sexuele 
geaardheid voorkomen'; dat wil zeggen dat in 
geval van de ABW eveneens met homosexuele 
paren rekening wordt gehouden.* 

* Het criterium `als waren zij gehuwd' kon niet van 
toepassing zijn op homosexuele paren, althans in het 
kader van de ABW-praktijk. 



In de nieuwe regelingen wordt afgezien van een 
scherpe omschrijving van het partnerschap, dat 
wil zeggen van criteria die de rechtszekerheid 
voor de burger verhogen. Vanwege de veel- 

. soortigheid aan relaties is het niet mogelijk om, 
naast de criteria van een duurzame en gezamen-
lijke huishouding, nog specifieke elementen te 
vinden die `eenduidig voor alle denkbare geval-
len het onderscheid tussen situaties die wel, 
resp. niet feitelijk van die van gehuwden ver-
schillen, aangeven.' 
Voor het in sociaal en economisch opzicht 
gelijkstellen van een leefeenheid met een huwe-
lijk, is, blijkens de notitie en de toelichting op 
art. 5a, eerste lid, wijzigingsontwerp ABW 
(1k, 1985-1986, 19259) het criterium 
'partner' essentieel. Van partnerschap is sprake 
bij het gezamenlijk delen van de huishouding, 
het in sociaal opzicht samen functioneren en 
het hebben van een duurzame relatie. Dat 
laatste wordt aangenomen bij drie maanden 

298 	samenwoning (ter kennismaking). In de notitie 
wordt geschreven dat dit belangrijke aandachts-
punten zijn: de feitelijke omstandigheden 
geven de doorslag (zie o.m. p. 13/14, 24). 
Zoals gezegd is bij herziening van het sociale 
zekerheidsstelsel gekozen voor de gelijkstelling 
van ongehuwde partners met gehuwden. Een 
formed geregelde verhouding wordt tot maat-
staf gemaakt voor feitelijke relatie-omstandig-
heden. De motivering hiervan wordt gegeven in 
de Memorie van Toelichting bij de ontwerp 
Toeslagenwet en in de notitie Leefvormen: 
het onderscheid tussen alleenstaande en gehuw-
de is steeds minder bruikbaar geworden met 
de opkomst van minder geformaliseerde manic-
ren van samenwoner), en de waarborg voor een 
gelijke behandeling is alleen te bereiken door 
uit te gaan van de feitelijke omstandigheden 
waarin betrokkenen verkeren. Uitgaande van 
het bestaande recht, wordt `geconcludeerd' 
dat gelijke behandeling `moet worden bezien 
vanuit de aan elke regeling ten grondslag liggen-
de doelstellingen en rechtsoverwegingen'. Zo 
kan het fiscale systeem van belasting naar draag-
kracht niet zonder meer worden toegepast op 
het terrein van de sociale zekerheid, waar loon- 
dervingsregelingen bestaan en waar, wat 
betreft de voorzieningen, het minimumbehoef-
te-beginsel geldt. flit betekent bijvoorbeeld dat 



in geval van de loondervingsregelingen niet 
gekeken hoeft te worden naar mogelijke partners. 
(Vooruitlopend op de conclusies zij hier opge-
merkt dat in deze opstelling een belangrijke 
keuze onbesproken wordt gelaten; men kan 
immers de polis van de verzekeringen (de wet-
telijke loondervingsregelingen) wijzigen en wel 
rekening houden met gezinsomstandigheden; 
zoals men omgekeerd bij de minimumbehoefte-
regelingen even goed van het individu kan uit-
gaan.) 

3.2. Evaluatieve opmerkingen. 
Over de hier genoemde wettelijke regelingen 
kunnen enkele opmerkingen worden gemaakt. 
— Er zijn, naast gehuwden, globaal drie soorten 
samenlevers in de regelingen opgenomen: de 
levenspartners (de 'als waren zij gehuwden'), 
degenen die een duurzame gemeenschappelijke 
huishouding voeren en de samenwoners (de 
voordeurdelers). Voor de eerste categorie 

299 	wordt wel een groot aantal verschillende aan- 
duidingen gebruikt met soms verschillende 
gevoelsladingen. 
— In de meeste gevallen gaat het om de `als 
waren zij gehuwden' en wordt een gelijkstelling 
gezocht tussen deze groep en de gehuwden.* 
Daarbij wordt veelal uitgaan van een (veronder-
stelde) overeenkomst in aard en functie van de 
relatie.** Ook homosexuele paren worden 
soms tot deze categorie gerekend (bijv. in de 
bewindvoeringsbepalingen in het BW). Hoewel 
het fiscale recht qua vorm anders lijkt (een 
zelfde belastingvrije voet voor elke belasting-
plichtige), geldt de gelijkstelling tussen gehuw-
den en ongehuwden ook hier. Dat blijkt zowel 
uit de motivering van de regeling (gelijkstelling 
van gehuwden en ongehuwden in gelijk geachte 
materiele omstandigheden, dat wil zeggen de 
ontneming van voordelen aan ongehuwde 
samenwoners) als uit het feitelijke uitgangspunt 

. van de draagkracht van een economische `een- 

* Art. 160 boek 1 BW vormt hierop een uitzondering. 
Het amendement waarbij in art. 160 werd ingevoegd 
'of met een ander als waren zij gehuwd' had tot doel 
te voorkomen dat mensen zouden gaan samenleven in 
plaats van te trouwen, om zo de alimentatie niet te 
missen. 
** Dit model wordt hierna in paragraaf 4 besproken. 



held' — de alleenstaande is een uitzondering 
(Vgl. Stevens, 1984, p. 55). 
— Veel 'cluurzaamheid' wordt gedist. De hoe-
veelheid tijd varieert van drie maanden (ABW) 
tot vijf jaar (onder andere de Successiewet). 
Deze duurzaamheidseisen hebben sorns betrek-
king op het verleden (bijv. in geval van de 
Successiewet), soms op de toekomst (uit de 
hoeveelheid tijd die een gemeenschappelijke 
huishouding al bestaat, zou een blijvende duur-
zaamheid af te leiden zijn) (vgl. M.v.A. bij de 
artikelen 432 en 435 BW). . 
De functie van de duurzaamheidseis verschilt 
ook. Soms wordt vergelijkbaarheid met het 
duurzaam geachte huwelijk gezocht, soms een 
tinnier om een relatie te kunnen herkennen, 
soms ook is het een eis om misbruik te voor-
komen. De gelijkstelling met het huwelijk gaat 
kennelijk niet zover dat men de mogelijkheid 
aanvaardt van een zeker misbruik van regels 
door relatievorming, zoals men ook misbruik 

300 	door te trouwen voor lief neemt. (Het is 
overigens de vraag of veel mensen hun partner-
keuze daardoor laten beinvloeden.) 
— Men krijgt de indruk dat de overheid verdient 
aan de gelijkstellingsoperatie. 1°  Daarbij komt 
het ons voor dat de eisen waaraan samenlevers 
moeten voldoen om voor bepaalde rechten in 
aanmerking te komen, zwaarder zijn dan wan-
neer de overheid nadelen toedeelt. De perioden 
van vijfjaar samenwonen voor de successie-
rechtelijke voordelen en twee jaar voor de huur-
bescherming, zijn bijvoorbeeld aanmerkelijk 
langer dan die voor de voordeurdelersregel 
(termijnloos) en dan de drie maanden kennis-
makingstijd bij de toepassing van de ABW. 

4. Het vigerende model — een kritische 
beschouwing 
Bij de hierboven genoemde regels en motive-
&igen wordt, zoals gezegd, in sterke mate uit-
gegaan van het gelijkheidsbeginsel, waarbij 
gelijkstelling van de niet-huwelijkse relatie aan 
het huwelijk plaatsvindt. Het huwelijksmodel 
en de gehuwde vormen de norm; afwijking 
daarvan zou discriminatie betekenen, achter-
stelling van ongehuwd samenlevenden ten op-
zichte van gehuwd samenlevenden (Bijv. Van 
Thijn in het kamerdebat over de NS-jaarkaart, 
Hand. Tk, 14-11-1978, p. 1322,1k). Er lijkt 



niet altijd sprake te zijn van een automatische 
gelijkstelling. Indien een regeling aansluit op 
het gehuwd zijn, wordt soms overwogen of en 
in hoeverre de samenlevingsrelatie eenzelfde 
functie vervult. Dit wordt de functionele 
benadering genoemd. 
Voor de keuze van deze aanpak speelden waar-
schijnlijk verschillende factoren een rol. In de 
eerste plaats is het gelijkheidsbeginsel een 
juridische norm, die (in de tweede plaats) in de 
jaren zeventig sterk in de belangstelling stond, 
getuige de emancipatiegolf, de grondwetsher-
ziening, de ratificatie van de internationale 
verdragen inzake burgerrechten en politieke 
rechten en een eerste gewaar worden van de 
`minderhedenproblematiele. In de derde plaats 
maakt deze invalshoek een praktische werk-
wijze mogelijk: men bezag een regeling die aan-
sloot bij het huwelijk, beoordeelde wat de 
functie van de regeling was voor gehuwden en 
vervolgens of deze ook voor ongehuwd samen- 
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Deze `strategie ziet men bijvoorbeeld heel dui-
delijk terug in de WABAS II, de Werkgroep 
Ambtelijk Beraad Alternatieve Samenlevings-
vormen. Per rechtspositionele regeling werd 
door deze werkgroep gekeken naar de functie 
van de regeling en naar de functie van de relatie 
in vergelijking tot de huwelijksrelatie. 
Ook later, toen tevens de plichten in het vizier 
kwamen, is vanuit het huwelijk gedacht en zijn 
regelingen, naar analogie, toegepast op onge-- 
huwd samenwonenden. Ook hier kan men 
naast het gelijkheidsbeginsel, het beroep op het 
discriminatieverbod vernemen: voordelen die 
samenlevenden zouden hebben op gehuwden 
dienen rechtgetrokken te worden; en dat 
betekent in de jaren tachtig `afnemen' (Vg!. de 
kamervragen Van der Burg, 1-9-1983; Verlegh, 
1984, P.  860). 
De vraag is nu hoe terecht dit beroep op het 
gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod 
is. 

A. Er bestaat algehele overeenstemming dat het 
gelijkheidsbeginsel zoals neergelegd in de Neder-
landse Grondwet (art. 1), niet betekent dat een 
ieder burgemeester of machine-bankwerker 
moet zijn . of dat ieder een gelijk inkomen zou 
moeten krijgen. Het houdt wel in dat gelijke 



gevallen gelijk behandeld moeten worden. De 
aandacht concentreert zich veelal op de vraag 
welke gevallen gelijk zijn, dan wel in welke op-
zichten (aspecten) zij gelijk of vergelijkbaar 
zijn. Toegespitst op huwelijk en samenlevings-
vormen zoekt men dat in de aangenomen 
functie van huwelijk en relatie, zoals het delen 
van de woning, het bed en de zorg." 
De toepassing van het gelijkheidsbeginsel kent 
daarnaast het probleem van de maatstaf voor 
vergelijking. Toegespitst op ons onderwerp: 
waarom staat het huwelijk model voor de niet-
huwelijkse samenlevingsvorm en wordt bijvoor-
beeld niet de situatie van twee alleenstaanden 
aangenomen? 12  Als het formele huwelijk de 
mat is voor andere relaties dan is dat een mut- 

' 	schappelijke of een politieke keuze. I3  
Een voorbeeld op een ander terrein. De reden 
dat niet ieder een gelijk inkomen krijgt op 
grond van zijn mens-zijn houdt verband met de 
redenering dat inkomen aan arbeid moet 

302 	worden gerelateerd, dat niet alle arbeid gelijk is 
en derhalve ook niet gelijk beloond moet 
worden. In deze redenering liggen diverse maat-
schappelijke keuzen en oordelen besloten over 

• wat en hoe vergeleken wordt. Het is immers 
evenzeer denkbaar dat vanuit de gelijkwaardig-
heid van de mens geconcludeerd wordt dat 
ieder een gelijk inkomen dient te hebben, of 
dat het criterium VOW' een inkomen moet zijn 
het aantal personen waarvoor men de zorg 

• heeft. En als men aan het verband tussen in-
komen en arbeid wenst vast te houden, valt er 
wat te zeggen voor de stetting dat werk werk is 
en dus gelijk beloond dient te worden. 
Het juridische gelijkheidsbeginsel is derhalve 
geen inhoudelijke norm, maar een formele. Het 
vormt de grond voor een gemotiveerd beleid en 
daarmee richt het zich tegen willekeur. I4  Ster- 
ker zelfs, het gelijkheidsbeginsel kan als 
garantie voor diversiteit beschouwd worden: 
dbor mensen op een aantal punten gelijke 
rechten en plichten toe te delen, kunnen zij 
veilig anders zijn. 

• Voor ons onderwerp betekent dit alles dat een 
beroep op het gelijkheidsbeginsel onvoldoende 
is. Het biedt geen zelfstandige inhoudelijke 
reden; een nadere motivering voor de gelijk-
stetting is nodig. Aangegeven zal moeten wor- 

• den waarom het wenselijk is de gelijkstelling 



tussen wel en niet-gehuwd samenlevenden te 
accepteren of zelfs te bevorderen, en wat de 
maat van vergelijking is. 

B. Voor deze eis van inhoudelijke motivering is 
des te meer reden nu over het wezenlijke van 
het huwelijk en de functies ervan veel verschil 
van mening bestaat, terwijl in de tijd functies 
en inhoud van het huwelijk aan verandering 
onderhevig zijn geweest. Strayer e.a. (1979, 
p. 139), onderscheidt voor het heden een vijftal 
functies van het huwelijk: zorg voor elkaar 
(onderhoud), dagelijkse zorg (huishouden), zorg 
voor kinderen, affectie, samenwoning. Met na-
druk stelt hij dat niet elk huwelijk al deze 
functies behoeft te vervullen. Wij zouden daar-
aan willen toevoegen dat dit betekent dat er 
geen causaal verband bestaat, althans behoeft te 
bestaan tussen deze functies. Men krijgt de in-
druk dat bij de vergelijking tussen niet-huwe-
lijkse samenlevingsvormen en het huwelijk, uit- 

303 	gegaan wordt van een causale of samenhangen- 
de keten in de functies (Vgl. ook WRR, 1985, 
H.5.). Samenwoning of affectie zou betekenen, 
zou wel moeten betekenen, wederzijdse 
verzorging. Dit is bijvoorbeeld het geval in de 
meer publiekrechtelijke regelingen, zeker bij 
de toepassing daarvan (en de controle). 
In het verlengde van deze constatering valt ook 
in meer logische zin bezwaar te maken tegen 
deze toepassing van het gelijkheidsbeginsel. De 
gehouden redenering is: een huwelijk heeft die 
en die functies (waaronder de zorg) en zulk een 
verschijningsvorm; we zien relaties die lijken op 
(gelijk zijn aan) het huwelijk in zijn verschij- 

* ningsvorm, dus zullen ze ook die functies heb-
ben. Ofwel: als het regent zijn de straten flat, 
dus als de straten nat zijn regent het. Niet dus. 
En vervolgens wordt aan deze foute redenering 
nog de evenmin ' -„ische consequentie verbon-
den dat de regels van het huwelijk toepasbaar 
moeten zijn op de erop lijkende verschijnings-
vormen. Wat gelijk is in verschijningsvorm moet 
kennelijk gelijke gevolgen hebben. Echter: 'In-
dien wij te weinig bewust blijven van het 
logische verschil tussen de symbolische en 
ideele verwijzingen naar de werkelijkheid en de 
werkelijkheid zelf, . . . dati gaan wij het ideele 
element houden voor de werkelijkheid zelf 
(Schuyt 1982, p. 25). Dit gebeurt door het 



juridische instituut huwelijk te vereenzelvigen 
met de feitelijke huwelijksrelatie. 
Deze logisch twijfelachtige redenering is ook 
juridisch bedenkelijk. In de eerste plaats is het 
standaard-contract huwelijk een zeer toeganke- • 
lijk contract. Indien sommigen besluiten dit 
contract niet te sluiten, is er alle reden deze 
relatievormen juridisch niet gelijk te stellen aan 
het huwelijk:In de tweede plaats erkent het 
recht dat het huwelijk enerzijds een juridisch 
geregeld instituut is, en anderzijds een inhoude-
lijke relatie tussen twee personen. Er is enig 
verband tussen beide, maar zeker geen identi-
teit. De erkenning hiervan vindt men in het 
Burgerlijk Wetboek: dit ziet het huwelijk 
slechts in de burgerrechtelijke betrekkingen. De 
affectie bijvoorbeeld is irrelevant (maar die 
maakt wellicht wel en steeds meer de kern uit 
van de feitelijke relatie). Maar bij de regelingen 
die aansluiten bij relaties wordt een veronder-
stelde inhoud van die relatie vergeleken met en 
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huwelijk.* Het huwelijk als instituut wordt 
verward met het huwelijk als relatie — en daar 
zijn de niet-huwelijkse relaties 'de dupe' van. 
Nu kan men tegenwerpen dat het hier om 
juridische toerekening gaat en dan behoeft de 
wetgever zich niets van de logica aan te trekkeni 
zij mag abstraheren van de werkelijkheid. Dat is 
op zich zelf waar, maar daarmee wordt elke 
juridische discussie in feite onmogelijk. Het zou 
er immers om moeten gaan kwalitatief goede 
en heldere wetgeving tot stand te brengen. 
waarvan de inhoud op grond van politieke op-
vattingen wordt vastgesteld. Bij een ongemoti- 

* Naast dcze juridische beperking van het 13W, kan het 
volgende aangevoerd vvorden. De wederzijdse zorg is 
eon juridische norm. Mensen nemen die plicht op zich 
door ondertekening van con akte: eon rechtshandeling 
pur sang. Men kan nu nict zonder moor (of vanuit eon 
verkeerd begrepen gelijklicidsbeginsel) die norm opleg-

. gen aan mensen die doze rechtshandeling nict hebben 
verricht..Tcrecht necmt de Hoge Raad alleen onder 
strenge voorwaarden aan dat de situatie van art. 160 
BW ('als waren zij gehuwd', waaruit cen wederzijdse 
zorg wordt afgelcid) zich feitelijk yobrdoet. Indien dit 
niet gebeurt, zoals bijv. bij de toepassing van de ABW, 
dan rijst dc vraag waarom eigenlijk de noodzaak van 
ondertekcning van con huweIijkse aktc (in verband 
met de zorg) bestaat (Kooy, 1977; WRR, 1985, 
p. 98). 



veerde toepassing van het gelijkheidsbeginsel 
wordt die discussie ontlopen (en helderheid 
geeft het evenmin). Of om met Schuyt te 
spreken (1982, P.  31): Teter denken levert 
beter recht'. 

C. Ook maatschappelijk kan men deze handel-
wijze 'in Frage' stellen. Zo valt te wijzen op het 
verschijnsel van de individualisering en de 
privatisering van het huwelijk. Dit houdt in dat 
het gezin steeds meer is geworden tot een 
affectief verband tussen de leden. De econo-
mische functie ervan en de taakverdeling tussen 
de gezinsleden zijn drastisch gewijzigd. Voegt 
men daar de diversiteit van de niet-huwelijkse 
samenlevingsvormen aan toe, dan komt de 
juridische gelijkstelling tussen huwelijkse en 
niet-huwelijkse samenlevingsvormen in een 
bedenkelijk daglicht te staan. 
In dit verband zij voorts gewezen op een rechts-
politiek risico. Juist omdat de werkelijkheid 

305 	anders is en ingewikkelder dan het geregelde 
instituut huwelijk, roept wetgeving die zich op 
deze wijze, en zo indringend, inlaat met relaties 
veel weerstanden op." Immers, deze toepassing 
van het gelijkheidsbeginsel in de wetgeving 
gaat geheel voorbij aan de private, nog wat 
ongewisse en vaak anders gedachte persoonlijke 
relatie die twee mensen aangingen. 
Vanwege deze belangrijke bezwaren tegen het 
vigerende model, zal ik aandacht besteden aan 
een andere mogelijkheid om juridisch rekening 
te houden met de aanwezigheid van niet-huwe-
lijkse relaties, namelijk het regelen van een of 
meer samenlevingspakketten. 

5. Samenlevingspakketten 
Om in de veelheid van samenlevingsvormen en 
-normen duidelijkheid en samenhang te schep-
pen, kan men besluiten over te gaan tot de 
vaststelling van een of enkele pakketten van 
rechten en plichten (Vernooij, 1984, p. 27). 
Indien personen dit wensen, en dit zullen zij 
te kennen ge -ven door zich te laten registreren, 
komen zij in aanmerking voor een `b-status', 
'c-status' enzovoort. De voordelen zij evident: 
het systeem is overzichtelijk, het biedt partijen 
bescherming, en mensen die niet kunnen 
trouwen `hebben ook iets'. Bovendien blijkt 
nu al dat door de notaris opgestelde standaard- 



contracten in mime mate worden gebruikt. De 
ingreep van de wetgever zou dit moeten uit-
breiden naar de publieke kanten van het samen-
leven en zou consistentie kunnen brengen. 
De vraag is echter of deze opstelling wel moge-
lijk of haalbaar is. Naar mijn oordeel is dat 
niet het geval. Tegen het model zijn, met 
andere woorden, praktische bezwaren aan te 
voeren. In de eerste plaats zal het niet mee-
vallen afgewogen pakketten samen re stellen. 
Ervan uitgaande dat een pakket van rechten en 
plichten andere rechten en plichten uitsluit, 
komt het er voor de wetgever op aan een goede 
keuze te maken. Een pakket met louter voor- 
delen voor de samenlevenden (een soort 
societas leonina, met de overheid als lam) zal 

- op grote weerstanden stuiten bij de departe-
menten die maatschappelijke goederen verde-
len. Privaatrechtelijk zijn er wel pakketten te 
bedenken; th  in zekere zin kent het huwelijk ook 
een aantal pakketten. Het probleem ontstaat als 
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moeten krijgen. Wellicht zijn pakketten samen 
te stellen rond de thans ook in de wetgeving 
voorkomende sleutelbegrippen iwederzfidse 
zorgplicht' en 'samenwoning'. 17  
Een andere reden,om de vraag te stellen of deze 
harmonisatie mogelijk is, houdt verband met de 
verschillen tussen de diverse wettelijke rege-
lingen. In de Notitie Leefvormen wordt `gecon-
cludeerd' dat de diverse wetten verschillende 
doelstellingen en rechtsoverwegingen hebben, 
zodat de systematiek van de ene wet niet zon-
der meer bruikbaar is in de andere. 
GesteId echter dat desondanks een pakket valt 
samen te stellen, dan doet zich vervolgens de 
vraag voor of mensen dit pakket ook zullen 
kiezen. De kans is groot dat men een pakket 
niet zal accepteren, zeker als daaraan een 
registratie of andere herkenning verbonden is. 
Voor de — vooral jonge — mensen die besluiten 
voorlopig niet te trouwen zal dit systeem niet 
aantrekkelijk zijn. Zij besloten immers juist om 
voorlopig niet te trouwen. Zij willen zich naar 
alle waarschijnlijkheid nog niet officieel binden. 
Zij zijn niet in principe tegen een huwelijkse 
status, maar tegen een geregelde binding nu. 
'Gevoelsmatig maakt het waarschijnlijk weinig 
uit of die regeling een huwelijk of een quasi-
huwelijk inhoudt. En voor degenen die princi- 



pieel tegen het huwelijk zijn, is dit quasi-huwe-
lijk waarschijnlijk van eenzelfde orde als het 
huwelijk. 
Een ernstig probleem is dat als de overheid tot 
een dergelijk systeem komt, zij zich straks zal 
moeten binden aan de door haar gemaakte 
categorieen (huwelijk, a-, b-, c-status). Zodra 
de overheid bij de toedeling van rechten en 
plichten in wettelijke regelingen, te»ens aan- 
sluit bij feiten rond samenleven en samenwonen 
(ongeacht registratie), verkeert het systeem in 
het tegendeel: de diversiteit in samenlevings-
vormen en -normen neemt dan toe. En als aan-
gesloten moet worden bij aspecten van het 
samenleven, zoals Vernooij voorstelt, dreigen 
de feitelijke omstandigheden te gaan werken als 
een vliegwiel voor de regulering. 18  
Indien de overheid dit niet doet en zich daad-
werkelijk beperkt tot een paar pakketten, krijgt 
het model als bezwaar dat het in sterke mate 
consoliderend werkt zowel door de opgelegde 

307 • beperking als door de toespitsing van regelingen 
op paren. Dit brengt mij op het meer principiele 
bezwaar dat dit model geen rekening kan 
houden met andere maatschappelijke ontwikke-
lingen, zoals individualisering. 19  

6. Een andere benadering 
In de inleiding is gesteld dat een van de factoren 
die deze problematiek zo lastig maakt, is dat 
het huwelijk — tot nu toe de maat voor het den-
ken over niet-huwelijkse relatievormen — 20  op 
zoveel terreinen een functie heeft. Het stan-
daardcontract huwelijk is weliswaar een privaat 
gebeuren, maar het speelt een belangrijke rol 
in publiek opzicht. En vanuit het gelijkheids-
beginsel of in elk geval vanuit de vergelijking 
met het huwelijk, worden de niet-huwelijkse 
relaties naar al deze terreinen meegezogen. Dat 
levert, zoals uit de bespreking van de modellen 
blijkt, fricties op. 
In paragraaf 4 is geconstateerd, dat norm en 
feit, juridisch instituut en feitelijke relaties, 
ten onrechte dooreen gehusseld worden. Voorts 
is in diezelfde paragraaf betoogd dat het gelijk-
heidsbeginsel op zich niet een voldoende 
motivering is voor gelijkstelling van huwelijkse 
en niet-huwelijkse relaties. Het is niet nood-
zakelijk het huwelijk te maken tot de maat van 
alle relaties. In dit verband is het nuttig de 



private en publieke aspecten van het huwelijk 
nader te beschouwen. Onder het private aspect 
zij hier verstaan het huwelijk zoals het I3W dit 
regelt in de artt. 30 y 197 boek I BW (de 
artikelen over het huwelijk (titel 5), de rechten 
en verplichtingen van echtgenoten (titel 6), de 
wettelijke gemeenschap van goederen (titel 7), 
de huwelijkse voorwaarden (titel 8) en de ont-
binding van het huwelijk (titels 9 en 10)). (Dit 
private aspect is derhalve beperkter dan de 
privaatrechtelijke plaats van het huwelijk. 
Adoptieregels, erfrecht, huurbescherming en 
dergelijke zijn wel van privaatrechtelijke aard, 
maar het huwelijk figureert bier op publiek 
terrein, in de publieke sfeer. Het gaat immers 
om ordening en de toedeling van rechten en 
plichten.) 
Wat nu in de meeste beschouwingen over de 
verhouding van niet-huwelijkse relaties tot het 
huwelijk gebeurt, is dat geen onderscheid 
wordt gemaakt in de plaats die het huwelijk in. 

308 	neemt in de verschillende regelingen. 2I  loch 
zal dat wel moeten gebeuren. Het .huwelijk 
heeft immers in beide typen regelingen een 
geheel andere rol. In de artikelen 30-197 Boek 
I I3W is het huwelijk het rechtsobject van de 
regeling: het huwelijk zelf is juridisch aan de 
orde, het wordt daar geregeld. 
In de overige regelingen worden maatschappe-
lijke goederen verdeeld of vindt maatschappe-
lijke ordening plaats. In een aantal van die 
regels wordt het huwelijk gebruikt als verde-
lingsmechanisme of, in meer juridische termen, 
als rechtssubject (personen of verbanden voor 
wie de regels geiden). In geval van deze publieke 
regels gaat het primair om de aard en de in-
houd (het object) van de regel. Pas als die 
vraag aan de orde is geweest, komt ter sprake 
wie of wat het subject van de regeling moet 
zijn (soins is er, vanzelfsprekend , een mengeling 
van beide, en houdt de aard van de te regelen 
materie nauw verband met de subjecten). Dit 
betekent dat we de vraag van de regulering 
van niet-huwelijkse relaties ook op twee niveaus 
moeten behandelen. 
Het eerste niveau is dat van de niet-huwelijkse 
relatie als object van regulering. Moet er met 
andere woorden, een aparte en specificke 
regeling van niet-huwelijkse relaties komen 
(bijv. in het Burgerlijk Wetboek of in een 



aparte wet)? Met velen deel ik de mening dat 
dit niet nodig is. 
Daarvoor bestaan verschillende redenen, die in 
de loop van dit betoog al vermeld zijn: er is al 
een standaardcontract en als men sen dit niet 
willen sluiten, dan is dat hun eigen zaak; het 
contractenrecht biedt al veel mogelijkheden 
afspraken te maken over de zakelijke kant van 
de onderlinge verhouding; men mag verwachten 
dat mensen zich niet massaal zullen laten 
registreren als samenlevers. Ik heb geen princi-
piele bezwaren tegen wettelijke consolidering 
van notariele en andere (standaard)contracten. 
Ik vermoed echter dat die geen soelaas bieden. 
Praktischer is om het huwelijk open te breken 

, — de vraag blijft bijvoorbeeld wat er eigenlijk 
tegen een homosexueel huwelijk is? 
Het tweede niveau is dat van het huwelijk en 
andere relatievormen als mogelijke rechts-
subjecten van regels. Op dit niveau maakt de 
aard van de materie de dienst uit. Daarvan 

309 	hangt af welk subject gekozen moet worden. 
Subjecten kunnen bijvoorbeeld zijn paren, man-
vrouw relaties, relaties die enige tijd geduurd 
hebben, of individuen. Bij deze keuze kunnen 
factoren meespelen als het rekening houden 
met de feitelijke trend en normatieve wens van 
individualisering of de politieke eis van de gelijke 
rechten van man en vrouw. Het denkkader 
wordt hier niet bepaald door de vraag in hoe-
verre een relatie gelijk te stellen is met een 
huwelijk. Dit is slechts een van de concurrente 
factoren. Het is daarbij duidelijk dat de keuze 
van het subject geen mechanische of technische 
is; er is geen sprake van automatische gelijke 
rechten en plichten, maar van politiek inhoude-
lijke afwegingen. 
lk geef een voorbeeld om dit wat abstracte 
verhaal toe te lichten. Het voorbeeld kies ik 
in de sfeer van de adoptie. In het belang van 
het kind kiest de overheid thans in geval van 
adoptie voor een echtpaar (continuIteit, nut 
van verschillende rollen/functies van man en 
vrouw). Op het niveau van het subject van een 
regeling is de vraag nu niet of alternatief samen-
levenden vanuit het gelijkheidsbeginsel recht 
hebben adoptief ouder te zijn. Ervan uitgaande 
dat het doel van zo'n regeling is dat het kind" 
op een zo goed mogelijke plek terecht komt, is 
de goede vraag a) of het uit ontwikkelings- 



psychologisch oogpunt terecht is dat voor con-
tinuiteit en voor een man-vrouw relatie wordt 
gekozen en b) of de enige continue man-vrouw 
relatie te vinden is in het huwelijk. Meent men 
dat het eerste wet en het tweede niet het geval 
is, dan regelt men de adoptie zo dat aan iedere 
stabiele man -vrouw relatie een kind kan worden 
toevertrouwd. Vanuit de noodzaak van 
continuiteit en op grond van de gedachte dat 
als.mensen langere tijd bij elkaar zijn er enige 
garantie bestaat voor een toekomstige stabiele 
relatie, stelt men bijvoorbeeld de eis van vijf 
jaar zowel aan gehuwde als aan ongehuwde 
man-vrouw paren om voor adoptie-ouderschap 
in aanmerking te komen. Indien men in dit 
verband niet tilt aan man-vrouw relaties, maar 
wel aan relaties, dan kunnen ook homosexuele 
paren subject van een adoptieregeling zijn. 

• 	Omdat de ABW in de discussie over niet-huwe- 
lijkse relaties zo'n centrale rot speelt, wit ik 
een enkele opmerking erover maken. In het 

310 	kader van de toekenning van rechten in verband 
. met de ABW zal de discussie gevoerd moeten 
worden wie men voor wie verantwoordelijk 
houdt, wie het risico draagt voor het levens-
onderhoud van zichzelf en anderen. Daarbij 
mag nict, zoals bijvoorbeeld in de Notitie Led: 
vormen gebeurt, klakkeloos worden uitgegaan 
van een ondoordachte en onjuiste analogie met 
de juridische (verbintenisrechtelijke) zorgplicht. 2:  

Qua resultaat kan de hier voorgestelde oplos-
sing soms lijken op het resultaat in het vigeren-
de model (toepassing van het onder 4 genoemde 
gelijkheidsbeginsel). loch is de redenering een 
andere en mijns inziens zuiverder. Bovendien 
heeft deze wijze van denken het voordeel dat 
niet meer in termen van rechten behoeft te 
worden gesproken, en dat de dwangbuis van de 
gelijkheid afgelegd wordt. De problematische 
verhouding van huwelijk tot niet-huwelijkse 
samenlevirigsvorm wordt `omzeild', door deze 
verhouding niet tot inzet van regulering te 
maken. Deze visie laat, met andere woorden, 
ook ruimte aan de gesignaleerde trend van de 
individualisering. Vanuit de vraag welk subject 
aan een regeling dient te worden verbonden, 
komt het individu daarvoor zelfs als eerste 
voor het voetlicht. 
Sleutels voor de toepassing van dit model zijn 



derhalve: het huwelijk is niet noodzakelijk de 
maat voor gelijkstelling van allerlei soorten 
relaties, toepassing van het gelijkheidsbeginsel 
vraagt om een nadere inhoudelijke motivering, 
op het niveau van subjecten van regelingen is 
het huwelijk concurrent met andere mogelijke 
subjecten, waarbij het individu het meest voor 
de hand liggende is. 
Daar dit model tamelijk formeel is en geen in-
houdelijke (morele) visie op het huwelijk 
biedt, is de waarschuwing op zijn plaats dat 
men met dit model niet weer moet vervallen 
in het schema huwelijk/niet-huwelijkse samen-
levingsvorm en in de (voor)oordelen over 
huwelijk en gezin. 
Er zijn ook enkele mogelijke bezwaren tegen 
dit model aan te voeren. Het eerste is dat de 
diversiteit blijft bestaan in concrete rechten 
en plichten. Op zichzelf is dit bezwaar juist. 
De uniformiteit zit in de eenduidigheid van de 
benadering. Het tweede bezwaar is van rechts- 

311 	politieke aard. Bij een consequente toepassing 
zou de hele wetgeving overhoop gehaald 
moeten worden en op subject bekeken. Dit 
bezwaar valt te ondervangen door een beleid 
van tij stukjes en beetjes', dat wil zeggen bij 
nieuwe wetgeving, en bij oude wetgeving voor-
zover een kwestie als nijpend wordt ervaren. 
Beide bezwaren gelden overigens ook voor het 
huidige `als waren zij gehuwd' model. 

7. Slotbeschouwing 
Het burgerlijk huwelijk, ooit voorbehouden 
aan de trendsetters, drong door tot alle lagen 
van de bevollcing. Daarop gingen in de jaren 
zestig de trendsetters samenleven (om 
overigens later in hun leven vaak toch te 
trouwen). Ook het samenleven werd vervol-
gens populairder. De overheid, geconfronteerd 
met dit verschijnsel, kaderde het in in het 
bestaatide systeem door het als een geseculari-
seerde vorm van het huwelijk te behandelen. 
Waar een regeling betrekking had op het 
huwelijk, daar diende, vanuit de juridische 
grond van het gelijkheidsbeginsel, de regeling 
toegepast te worden op niet-huwelijkse samen-
levingsvormen, die daar toch zo op leken. 
Wat gebeurde was derhalve dat een aantal 
functies aan het huwelijk toegeschreven wer-
den, met name de juridische norm van de 



wederzijdse zorg, dat vervolgens op grond van 
een uiterlitke overeenkomst met de concrete 
huwelijksrelatie aan samenlevingsvormen de-
zelfde functies werden toegedicht, om ten 
slotte regelingen voor gehuwden ook voor 
dergelijke relaties van toepassing te verklaren. 
Zo deed bijvoorbeeld de WABAS en gebeurde 
het in de ABW. Overigens leidde dat bij de 
WABAS tot andere conclusies dan bij de ABW 
omdat in de WABAS-voorstellen de subjectieve 
keuze van de samenlevers beslissend was voor 
toepassing van de gelijkheid, terwijl bij de ABW 
gevolgen dwingend worden verbonden aan ver-
onderstelde gelijke functies. De WABAS 
maakte, met andere woorden, de toepassing 
van de norm afhankelijk van.de  keuze van de 
justitiabelen, zodat geen spanning tussen norm 
en felt optrad, terwijI de ABW de logisch en 
juridisch onjuiste gelijkstelling realiseerde. 
Tegen deze redenering zijn diverse bezwaren 
aan to voeren en in paragraaf 4 ook aange- 

312 	voerd. De belangrijkste conclusies nit de 
bespreking daarvan zijn: dat het gelijkheids-
beginsel niet een zelfstandige reden is om niet-
huwelijkse relaties al of niet gelijk te stellen 
met huwelijkse relaties; dat een nadere 
motivering voor wat wel of niet gelijk is 
noodzakelijk is; dat het huwelijk niet nood-
zakelijk model hoeft te staan voor niet-huwe-
lijkse relaties; dat er zowel vanuit maatschap-
pelijk als vanuit juridisch oogpunt veel voor 
te zeggen is juist eon onderscheid te maken 
tussen het formele huwelijk en andere samen-
levingsvormen (naar de inhoud van de relatie 
zijn er wellicht veel overeenkomsten; in de 
keuze voor het instituut of niet zit eon beslis- 
send verschil). Naast doze contmythologisering' 
van het gelijkheidsbeginsel zijn er enkele 
andere factoren die van invloed zouden 
moeten zijn op het beleid van de wetgever in 
dozen(?) 
— Het verschijnsel doet zich voor, en in toe-
nemende mate. De overheid heeft ermee te 
maken vanwege de vermijding van discrimina-
tie, de eventuele bescherming van belangen 
van samenlevers of partners, de rechtszeker-
heid en duidelijkheid, de bescherming van de 
belangen van derden (bijv. kinderen). 
— Er zijn niet alleen verschillende vormen van 
samenleven, met verschillende functies en 



bedoelingen, maar ook verschillende samen-
levers: personen die niet kunnen trouwen, die 
niet willen trouwen, die later willen trouwen. 
Voor sommigen van degenen die niet kunnen 
trouwen zou een openstelling van het huwelijk 
aangewezen zijn of een regeling in vergelijk-
bare zin; voor jonge mensen is, ook vanuit de 
overheid, weinig reden voor regulering. Regu-
lering zal, overeenkomstig het karakter van 
het recht, niet al die verschillen kunnen 
honoreren en men zal altijd ontevreden 
Ilanten' scheppen. 
— Het huwelijk als relatie verandert zelf van 
karakter. Binnen (en ook buiten) het huwelijk 
neemt de individualisering toe en komt de na-
druk steeds meer te liggen op de affectieve 
band. Het huwelijk in zijn familierechtelijke 

• gedaante, is hoewel al lang niet meer exclusief, 
overigens nog steeds populair. De verwachting 

• is uitgesproken dat in Nederland naar Ameri- 
kaans voorbeeld het huwelijk-in-serie zal 

313 	plaatsvinden: men trouwt niet een- maar 
driemaal in zijn leven. Afschaffing van het 
huwelijk lijkt derhalve niet nodig, hetgeen niet 
wil zeggen dat het niet wenselijk zou zijn de 
huwelijksregels te veranderen. Naar het woord 
van Andrup e.a., 1981, c.s. bevindt niet het 
gezin maar de wettelijke behandeling ervan 
zich in een proces van ontbinding. Men dient 
het huwelijk als inhoudelijke relatie overigens 
niet te vereenzelvigen met het huwelijk als 
(privaat)instituut. 
— Niet alleen de aanwezigheid van nieuwe 
vormen van samenleven vraagt bezinning van 
de wetgever, er zijn ook andere tendensen 
waarmee rekening zal moeten worden gehou- . 
den. Een eerste is de al genoemde trend van 
individualisering, die al zeer oud is en juridisch 
te vertalen is in de toedeling van rechten en 
plichten aan individuen. Een tweede is de 
juridische en maatschappelijke gelijkstelling 
van man en vrouw. Deze beide andere facetten 
kunnen dwars staan op de orientatie op het 
huwelijk, die thans in de samenlevingsregu-
lering aan de orde is. Individualisering bete-
kent onder meer dat men rechten en plichten 
bij voorkeur aan individuen toedeelt; emanci-
patie betekent onder meer de doorbreking van 
het rolpatroon, die ook of juist in het huwe-
lijk opgeld doet. Uit het artilcel van Klijn in 



dit nummer komt naar voren dat het ver- 
schijnsel in sociaal opzicht een eigen plaats 
heeft gekregen. 

In de hier gekozen benadering, bij gebrek aan 
beter het subject-model te noemen, kan met 
vele van deze conclusies en factoren rekening 
worden gehouden. Kern van het model is een 
onderscheid in huwelijk en niet-huwelijkse 
samenlevingsvormen als oh jecten van regulering 
en als rechtssubjecten van regelingen. Als 
object vormt de regulering van het huwelijk 
en/of de niet-huwelijkse relatie de inhoud van 
de regeling. Waar huwelijk en relatie subject 
zijn, hebben de regelingen een ander object, 
dat centraal staat. De keuze van het rechts- 
subject wordt afgeleid uit de aard van die 
materie. Per regeling moet worden bezien en 
inhoudelijk gemotiveerd wat het subject is. 
Voor niet-huwelijkse relaties is geen aparte 
regeling nodig in de zin dat er een juridisch 

314 	quasi-huwelijk moet worden geschapen. Er is 
al een redelijk bruikbaar standaardcontract 
dat door velen wordt gebruikt. Men hoeft niet 
te verwachten dat de thans niet-gehuwden en 
masse voor zo'n `b-status' zullen kiezen. 

• Voor de regelingen waarbij goederen verdeeld 
worden of ordening plaatsvindt, geldt dat de 
niet-huwelijkse relatie een mogelijk subject is 
naast andere. Men kan daarbij eerst en vooral 
denken aan individuen, maar ook aan mensen 
die samenwonen, aan paren, aan man-vrouw 
relaties, aan huwelijksrelaties enzovoort. De 
toepassing van het gelijkheidsbeginsel brengt 
mee dat voor alle betrokkenen dezelfde eisen 
gelden: een samenwoning van twee jaar in 
geval van huurbescherming dient derhalve te . 
gelden voor alle samenwonenden, gehuwd of 
ongehuwd.. 	• • 
De mooiste oplossing in veel gevallen is zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij het individu als sub-
ject van rechten en plichten. De door Hirsch 
Bailin en Kortmann (1984) genoemde bezwaren 
dat de verantwoordelijkheid voor anderen zal 
afnemen en dat het `weefsel van de samenleving 
aantast' (vgl. ook Noordam, 1983, p. 54/55). 
deel ik niet. In de eerste plaats vindt indivi- 
dualisering at heel lang plaats en wordt zij 
eerder veroorzaakt door de toenemende bio-
logische onafhankelijkheid en macro-econo- 



mische factoren, dan dat een gezinspolitiek 
daarop van doorslaggevende invloed is. Dat, 
vervolgens, individualisering zal leiden tot 
atomisering van de samenleving en tot af-
neming van verantwoordelijkheden, is een on-
bewezen gedachte. Er is eerder evidentie voor 
het tegendeel: door te individualiseren wordt 
het gunstiger een relatie aan te gaan, samen te 
gaan (zie Vernooij, 1984). Voorts kan bij 
een gelijke onafhankelijkheid de kans op even-
wichtige en kwalitatief rijke relaties juist toe-
nemen. Negatief gezegd: mensen te zeer van 
elkaar afhankelijk maken, kan leiden tot on-
wenselijke fricties en spanningen in het samen-
leven en de samenleving. Zo zal de invoering 
van de AOW invloed hebben gehad op de ver-
andefingen in de gezinsafhankelijkheden — 
waren die nu alle slecht?* 
De aansluiting bij het individu als subject doet 
recht aan het gelijkheidsbeginsel, althans in 
formele zin. Het is voorts verreweg het een- 

315 	voudigst, met onder meer weinig kosten qua 
controle en inbreuken op de persoonlijke 
levenssfeer (vgl. WRR, 1985, P.  116, 117). 
Duidelijk is waarom in dit model niet uitslui-
tend voor individuen als subject wordt gekozen. 
De aard van de regeling kan meebrengen dat het 
verkieslijker is om bijvoorbeeld voor paren te 
kiezen. Naar mijn mening is dit het geval bij een 
adoptieregeling. 
De voordelen van het model zijn dat het open 
is, dat het niet meer gaat om de . regulering van 
niet-huwelijkse samenlevingsvormen als zo-
danig, dat het meer ruimte laat aan andere 
belangen bij de bepaling van inhoud en subject 
van regelingen, en dat het gelijkheidsbeginsel 
op waarlijk functionele wijze gebruikt kan 
worden. 
Biedt het model ook een overzichtelijk systeeM, 
zoals in de vraagstelling werd `gedist'? Dat is het 
geval waar het de benadering van het probleem 
betreft. Voor samenlevende paren ligt de over-
zichtelijkheid anders. Op het niveau van 

* Er zijn trouwens ook nadelen verbonden aan leven 
in groeps(relatie)verband, zoals de concurrentie om 
beperkende factoren als ruimte; vgl. 0. Adang, in het 
komende JV-nummer over intrafamiliale agressie. In 
datzelfde nummer schrijft Beyaert dat 'het waarschijn-
lijk waar is, zoals gezegd wordt, dat met uitzondering 
van de politie en militaire organisaties, het gezin de 
meest gewelddadige groep is in onze samenleving'. 



regulering van niet-huwelijkse samenlevings-
vormen (de object-zijde) is die duidelijkheid 
Cr: geerraparte wettelijke regeling. Op het 
niveau van het subject-karakter van niet-huwe-
lijkse relaties is die overzichtelijkheid ten aan-
zien van de regels net zo mm als bij regels voor 
gehuwden of individuen heel groot. Mensen 
zijn niet op de hoogte van al hun rechten en 
plichten; wel kunnen zij een globaal beeld 
hebben van hun juridische positie (als individu, 
als gehuwde, als samenwonende). 
[Mt pleit or overigens voor om als men bij feite-
lijke omstandigheden aansluit, in de keuze van 
subjecten een grote mate van duidelijkheid te 
betrachten door vast te knopen aan (eon zo 
beperkt mogelijk aantal) herkenbare omstandig-
heden, zoals eon gemeenschappelijke woning of 
eon naar buiten uitgedragen zorgplicht. 

Dit brengt ons op enkele laatste opmerkingen, 
die de registratie betreffen. In de inleiding is 

316 	gesteld dat registratie een reden was om de 
vraag van de regulering van niet-huwelijkse 
samenlevingsvormen ten principale to bezien. 
De kwestie van registratie werd daarmee af-
hankelijk gemaakt van de waardering van niet-
huwelijkse samenlevingsvormen en van de aard 
van de juridische regulering. Omdat het hier 
gepresenteerde model tamelijk formeel en open 

vallen er geen eenduidige conclusies te trek-
ken voor de registratie. Op het object-niveau, 
dat van de institutionele regeling, is hier uit-
gesproken dat geen aparte regeling nodig is — 
geen tweederangs huwelijk. De registratievraag 
doet zich hier dus niet voor. Als men toch zou 
overgaan tot wettelijke regulering van een 
privaatrechtelijk standaardcontract, leidt dit 
Met noodzakelijk tot registratie (vgl. ook 
Relatievrijheid en Recht, 1983, p. 109). Het 
hangt ervan af of de partners aan dit standaard-
contract externe gevolgen willen verbinden. In 
dat geval ligt een registratie voor de hand. Uit 
de aard der zaak volgt dat dit een vrijwillige 
registratie is. 
Wat betreft de relatievorm als mogelijk subject 
van regels, hangt het sterk af van de aard van 
de regeling en de keuze van het bijbehorende 
subject. Registratie is een van de manieren om 
de subjecten herkenbaar to maken. Als het om 

. individuen gaat, en dit heefivaak de voorkeur, 
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speelt de registratie-vraag niet meer als extra 
probleem. Individuen zijn reeds geregistreerd. 
Indien cruciaal is dat individuen ergens (samen)- 
wonen, dan is dit via het bevolkingsregister 
eveneens herkenbaar. Aparte registraties zijn 
daartoe niet nodig. 
Indien men meent dat individuen die de zorg 
voor elkaar op zich genomen hebben subject 
van een regeling moeten zijn, dan zal dit moeten 
blijken uit een contract of, zoals gezegd, onder 
strenge voorwaarden uit de omstandigheden. 
Een aanwijzing voor die omstandigheden kan 
zijn het voeren van een gemeenschappelijke 
huishouding. Dit hoeft echter niet het geval 
te zijn. Vrijwillige registratie van een zorg-
relatie en daarbij aansluitende wetgeving heeft 
de voorkeur vanwege het prive-karakter van 
relaties en de verhouding daarbinnen, de 
zwaarte van de last welke een zorgplicht 
betekent, en vanwege het wezenlijk verbinte-
nisrechtelijke karakter ervan. 

Dit geschrevene overziende ligt het centrale 
probleem in de betekenis en de toepassing van 
het gelijkheidsbeginsel. Dat is niet zo vreemd, 
getuige de woorden van Watson (1985, P.  24): 
`1.1it een oogpunt van operationalisering blijft 
het gelijkheidsbeginsel juridisch gezien vrij 
glibberig en ongrijpbaar, met name voor zover 
het het geven van een norm van de wetsinhoud 
betreft.' De op zich robuuste juridische norm 
van het huwelijk blijkt glibberig te zijn als het 
huwelijk de maat moet worden van de regels 
voor samenlevingsvormen. Het gelijkheids-
beginsel beschermt de diversiteit en vormt een 
waarborg tegen willekeur. Men kan niet alleen 
geregeld maar ook ongeregeld samenleven en 
men moet dat dus ook kunnen. 
Als de overheid maatschappelijke goederen 
verdeelt (dus ook als zij bepaalt wie voor wie 
moet zorgen) dient zij dit te doen aan de hand 
van voor dit doel relevante criteria. Hoewel dit 
een politieke discussie is kan op voorhand 
worden gezegd dat het huwelijk niet altijd het 
juiste criterium is. Daarvoor is het te zeer 
geseculariseerd, heeft het te veel verschillende 
maatschappelijke inhouden gekregen en wordt 
ook te verschillend over het huwelijk gedacht. 
Bovendien zijn er bij de opstelling van regels 
meer belangen te dienen dan het — erkende — 
belang dat mensen geregeld samenleven. 
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Noten 

• In de nota n.a.v. het Vetslag, Eerste Karner, 
1983-1984, 18 121, 55g, p.4 (wetsontwerp twee-
verdieners) wordt in ieder geval vermeld dat de c aan-
leiding voor het ontwerp (....) in belangrijke mate 
budgettair bepaald' was. Vergelijk ook M. J. Gunning 
(1983), p. 209. 
2  Dit was de aanleiding voor de motie Buurmeijer/ 
Dales (Tweede Kamer, 1984-1985, 18942, nr. 7) 
en de daarop gevolgde Notitie Leefvormen van de 
beide staatssecretarissen van SoZaWc (Tweede 
Kamer, 1985-1986, 19 262). Vgl. ook het WRR-
rapport Waarborgen voor zekerheid, p.109. Thans 
buigt een interdepartementale werkgroep onder 
voorzitterschap van mr. E. Lukacs zich over deze 
vraag. 
3  Daarnaast is uit oogpunt van deregulering deze op - 
Tossing aantrekkelijk; mijns inziens kan dit echter 
niet een zelfstandig argument vormen om het niet-
huwelijk al of niet te regelen. 
4  Zie ook Van Mourik (19846, p. 7'7), die vervol-
gens eon aparte registratie voorstelt. Het lijkt me dat 
Vrouwe Justitia zich dan achter eon papier ver-
schuilt. 
• Zie o.a. het onderzoek van Strayer c.s. (1979). Uit 
de parlementaire bchandeling van de artikelen over 
huurbescherming (1623 h en i) blijkt bijv. een 
actieve lobby van het COC voor de invoering van 
doze artikelen. 
6  lit diverse wetsvoorstellen wordt rekening gehou-
den met het partncrschap bijv. in verband met de 
artt. 6.1.9.12, eerste lid NBW, 43 FW, 246 Boek 1 
BW, 379, 383 en 385 Boek 111W, de wet BOPZ, de 
Wet Omroepbijdragen en diverse rechtspositionele 
regelingen o.g.v. de adviezen van de werkgroep 
Ambtelijk Beraad Ahernatieve Samenlevingsvormen 
(WABAS). Behalve in wettelijkc regelingen wordt 
ook in de beleidspraktijk wel rekening gehouden 
met niet-gehuwde partners, bijv. de kosten van 
naturalisatie (naar aanleiding van Kamervragen 
Lankhorst, 12-9-1984). 
▪ De overgang van de studiefinanciering naar het 
departement van SoZaWe zal ongetwijfeld gevolgen 
hebben voor samenwonende studenten. De Comple-
mentaire rijksgroepsregelingen zijn in het boven-
staande overzicht opgenomen. 
8  Vgl. het WRR-rapport Waarborgen voor zekerheid 
(p. 108). De WRR mecnt dat in de sociale zekerheid 
uitgegaan wordt van het traditionele gezin. 
• Flij loondervingsregelingen doet, evenals thans het 
geval is, de aan- of afwezigheid van een partner niet 
ter zake. 
19  De geraamde opbrengst van de tweeverdieners-
maatregel is 230 miljoen, waarbij bedacht dient te 
worden dat de uitbreiding van de fiscale verzelf-
standiging, die hi] diezelfde maatregel gerealiseerd 
word, 50 miljoen zou kosten. De tweeverdieners 
betalen dat ook. De ABW-uitgaven zullen ook af-
nemen bij de nieuwe uitvoeringsregels. 
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I' Men krijgt de indruk dat de overheid en in het 
bijzonder het Ministerie van Sociale Zaken, uitgaat 
van de gedachte dat liefde betaald dient te worden: 
waar drie maanden een bed wordt gedeeld, dient ook 
maar materiele verzorging geboden te worden. 

Een fraai voorbeeld biedt de kwestie van de NS-
jaarkaart. Nadat eerst de discriminatie van de on-
gehuwd samenlevenden ten opzichte van de gehuw-
den wordt benadrukt (en vervolgens door de NS 
`verwerke), vraagt het lid der Tweede Kamer, de 
heer Van der Spek of dat geen onjuist onderscheid 
oplevert ten aanzien van nog weer anders samen-
levenden en alleenstaanden; en later informeert het 
kamerlid van Es ernaar, zij het indirect, of de alleen-
staande niet de norm behoort te zijn. 
13  Watson (1985, P.  14): 'Het probleem is juist, dat 
als er al enige omlijning van dit begrip (het gelijk-
heidsbeginsel), kan worden gegeven, dit telkens zal 
geschieden vanuit verschillende mens- en samen-
levingsbeelden, waarderingen en percepties van de 
betrokken contexten'. Zie ook Soeteman, 1985, 
p. 13, e.v. die de rechtvaardigheid als ondergrens 
voor de toepassing van het gelijkheidsbeginsel 
beschouwt. 

Dit wordt wel beschouwd als de ratio van de 
gelijkheid voor de wet (Watson, 1985, P.  15). Het 
geldt mi. evenzeer voor de gelijkheid in de wet. 
Overigens wil dit alles niet zeggen, dat het gelijk-
heidsbeginsel geen andere betekenis heeft. Het 
dwingt de rechtmakers en -toepassers telkens tot de 
vraag of er geen discriminatie optreedt en het biedt 
de mogelijkheid nieuwe maatschappelijke verschijn-
selen aan te pakken en in te kaderen. Het gelijkheids-
beginsel heeft (zie ook het artikel van Watson) 
diverse betekenissen en functies. Dit heeft overigens 
eveneens tot gevolg dat het niet zomaar inroepbaar 
is. 

Vgl. Schuyt, die erop wijst dat de verwarring tussen 
recht en werkelijkheid, tussen norm en feit (het 
correspondentieprobleem) spanning en onrust bij de 
justitiabelcn teweegbrengt (1982, p. 26). De stelling 
(voorspelling) van Verlegh c.s. (1984, p. 860) dat een 
wetgever 'die met revolutionair elan' een oude sociale 
orde overeind wil houden, tegen nieuwe ontwik-
kelingen in, anomie teweeg zou brengen gaat mijns 
inziens in casu niet op omdat het huwelijk zich nog 
steeds in een warme belangstelling mag verheugen (zie 
ook het artikel van Klijn). Van anomie is niet snel 
sprake op dit terrein. 

Daarbij is het wel de vraag of alleen daarvoor een 
pakket nodig is. Privaatrechtelijk valt veel zelf al te 
regelen. 

Vernooij (1984) loopt over dit probleem nogal 
makkelijk heen. Zijn deelpakketten bevatten `rechten 
en plichten die horen bij een aspect van de relatie: 
kinderen, bezit, woonsituatie, pensioen, verzekeringen, 
enz.'. Dit geeft bcpaald geen helderheid, omdat ener-
zijds men het aantal aspecten naar believen kan uit-
breiden, en anderzijds bijv. fiscale regels of sociale 
zekerheidsrechten telkenmale een rol spelen. 



I°  Er gebeurt dan precies vat Schuyt (1982, p. 39) 
besellinft, nl. dat het verlies aan informatie on 
betekenis door de digitalisering (abstractie) teniet-
gedaan wordt met behulp van nieuwe wetgeving (om 
de diversiteit toch recht te doen). 
' 9  Vernooij ontwikkelt dit model dan ook omdat hi) 
de individualisering afwijst (daar doze aims inziens 
onredelijk slechie gevolgen heeft voor alleenstaanden). 

•20 Ook bij Verlegh c.s. (1984) die, om de overheids-
bemocienis met relaties to doen verdwijnen, voor-

stellen ook het huwelijk juridisch af te schaffen. 
Ook Hirsch Bailin en Kortmann (1984) pogen 

den twee werelden to schciden. Zij spreken eerst uit 
dat de overheid, vanwege de juridische notie van de 
vriTheden in persoonlijke levenssfeer, 'niet tot taak 
heeft in het pi-Iva-level) van de burgers to interfereren 
ten einde bepaalde levensvormcn onaantrekkelijk te 
maken on andere juist aantrekkelijk.' Maar vervolgens 
nemcn an terug wat an cerst gaven: in de publieke 
sifter mag de overheid bepaalde samenlevingsverbanden 
on in het bijzonder het huwelijk wel bevoordelen 
(waarna zij zich keren tegen de individualiscring). 

Publiekrechtelnke interventie kan echter eon grote 
invlocd hebben op de prive-beslissing. Al kan met 
beide grondstellingen worden ingestemd, op doze 
wijze (en zonder onderscheid naar subject on object) 

320 	levert het eon frictie op. 
Als men \moll' die zorgplicht ook feitelijke omstan-

digheden als maatstaf wil nemen, dan zullen daaraan 
strcnge eisen moeten worden gesteld, op zijn minst 
de strenge eisen die de jurisprudentie stelt aan de toe-
passing van art. 160 book I,k3W. Het lijkt overigens 
dat or nu eon gezinspolitiek met bchulp van de bij-

stand wordt gevoerd, in plaats van eon bijstands-
politick. 
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De sociale achtergronden van 
ongehuwd samenwonen* 

door Arlene Skolnick 

Een van de meest opvallende aspecten van de 
sociale en sexuele ontwikkelingen van de af-
gelopen tien jaar is de brede maatschappelijke 
acceptatie van een gedragspatroon dat voor-
heen gold als ?even in zonde'. Als sommige 
schattingen juist zijn, zal in de toekomst de 
meerderheid van de mensen ooit wel eens een 
periode in hun leven ongehuwd samenwonen. 
Hoewel het samenwonen, zonder dat men for-
meel getrouwd is, al sinds mensenheugenis 
voorkomt, zijn de sociale wetenschappers zich 
sinds kort voor het verschijnsel gaan interes- 

323 seren. Zij vragen zich onder andere af of het 
ongehuwd samenwonen eigenlijk een geheel 
nieuw verschijnsel is, of gewoonweg een uit-
breiding van de altijd al bestaande mogelijk-
heden tot informeel samenleven. Ook is de 
vraag aan de orde in hoeverre de recente toe-
name van het aantal ongehuwd samenwonen-
den een bedreiging vormt voor de traditionele 
huwelijkspraktijk. 
Het ongehuwd samenwonen in zijn huidige 
vorm moeten we niet opvatten als een simpele 
uitbreiding van de van oudsher bestaande 
mogelijkheden, maar ook niet als een volledig 
nieuw en op zichzelf staand verschijnsel. On-
gehuwd samenwonen dient, net als scheiden 
en hertrouwen, te worden beschouwd als 
onderdeel van de gedaanteverwisseling van het 
traditionele huwelijk. Deze gedaanteverwisse-
ling is zelf weer onderdeel van grootschaliger 
maatschappelijke veranderingen op het gebied 
van relatie- en gezinsvorrning. Het traditionele 
huwelijk verliest daarbij haar aparte sociale, 
economische en juridische status: de voor-
waarden die men voorheen stelde bij het aan- 

Dit is een verkorte weergave van: The Social 
Contexts of Cohabitation. 
In: American Journal of Comparative Law, 29e jrg., 
nr. 2, 1981, blz. 339-357. 



gaan of ontbinden ervan worden steeds tosser 
gehanteerd en de staat bemoeit zich er steeds 
minder mee. 
Dat wil echter nog niet zeggen dat het huwe-
lijk op het punt staat te verdwijnen. De ont-
wikkeling dient niet gezien te worden als 
morele teloorgang, maar als een geleidelijke 
en functionele aanpassing van de verouderde 
gezinsmoraal aan de sociaal-economische wer-
kelijkheid van de hedendaagse samenleving. 
Dit artikel gaat over de sociale en psycholo-
gische veranderingen van het sexuele gedrag 
en van het huwelijk, waar de wetgeving een 
passend antwoord op probeert te geven. 

Verricht onderzoek 
De sterke toename van het aantal ongehuwd 
samenwonenden vond vooral plaats tussen 
1960 en 1970. Relatief gezien betreft het 
echter een heel kleine minderheid van alle 
ongehuwde volwassenen, namelijk minder 

324 	dan vier procent. Veel hoger is dat percentage 
wanneer we alleen kijken naar de jongere 
generatie: uit een Amerikaans onderzoek in 
1978 onder studenten bleek vijfentwintig 
procent ongehuwd samen te wonen met 
iemand van het andere geslacht en vijftig pro-
cent zou het doen als dat kon. Slechts vijfen-
twintig procent zou daarvan afzien op grond 
van religieuze, morele of andere motieven. 
Het ongehuwd samenwonen betekent nog niet 
noodzakelijkerwijze dat men het formele huwe-
lijk verwerpt: bijna alle studenten die samen-
woonden gaven aan uiteindelijk te willen 
trouwen, vooral wanneer men erover denkt 
om kinderen te nemen. 
Probleem bij dit soort gegevens is echter dat 
ze nauwelijks representatief te noemen zijn. 
De onderzoeken verschillen sterk in wat men 
onder `ongehuwd samenwonen' verstaat, de 
uitkomsten zijn heel snel verouderd en zijn 
meestal alleen gebaseerd op een steekproef 
van studenten. De overgrote rneerderheid van 
alle ongehuwd samenwonenden is echter geen 
student en het is volstrekt duidelijk dat het 
verschijnsel in alle lagen van de bevolking in-
geburgerd raakt. Wat het betekent om onge-
huwd samen te wonen zal sterk samenhangen 
met de sociaal-economische klasse waarin men 
zich bevindt. Toch heeft er tot nu toe nauwe- 



lijks onderzoek plaatsgevonden waarin de ver-
schillende maatschappelijke lagen op dit punt 
met elkaar vergeleken worden. 
Nog belangrijker misschien dan de demogra-
fische achtergronden zijn de denkbeelden van 

• de samenwonenden en die van hun sociale 
omgeving. Tegen hetzelfde gedrag kan immers 
geheel verschillend worden aangekeken. 
Vanuit de traditionele normen kan men het 
als zondig bestempelen. Voor de betrokkenen 
zelf kan het ongehuwd samenwonen een uiting 
zijn van persoonlijke twijfels aan de traditio-
nele normen, zonder dat men deze nu meteen 
openlijk aan de kaak stelt. Bekijkt men het 
juridisch, dan is het duidelijk dat de relatief 
kleine groep die met de traditionele normen 
breekt, een disproportioneel grote invloed 
heeft op de wetgeving. Steeds verdergaande 
wettelijke veranderingen vinden plaats naar-
mate men meer accepteert, indien niet voor 
zichzelf dan toch voor anderen, ,dat er onge- 

325 huwd wordt samengewoond. Hoewel het een 
steeds zichtbaarder verschijnsel aan het wor-
den is, is deze acceptatie nog niet overal en bij 
iedereen even groot. 

• Uit vergelijkende onderzoeken onder onge-
huwd samenwonende en niet-samenwonende 
individuen en paren blijkt geen systematisch 
verschil in denkbeelden, al zijn er onder de 
eerste groep waarschijnlijk meer progressieven 
en minder aanhangers van de traditionele ,  
godsdiensten. Vergelijkt men de ongehuwd 
samenwonenden met de gehuwd samenwonen-
den dan blijkt dat de samenwonenden in het 
algemeen hun relatie als minder vast beoorde-
len dan de gehuwden. Op het punt van de 
tevredenheid met de relatie en de verdeling van 
de taken maakt het niet uit of men wettelijk 
getrouwd is of niet. 

Geen homogene categorie 
Als er een zaak is waar de onderzoekers het 
over eens zijn, dan is het wel dat de ongehuwd 
samenwonenden geen homogene categorie 
vormen. In de literatuur worden verschillende 
soorten samenwonende paren onderscheiden 
op basis van onderlinge verbondenheid van 
de partners. Sommigen wonen tijdelijk samen 
omdat het toevallig zo uitkomt. Anderen 
wonen samen op basis van hun verkering. Weer 



anderen wonen op proef samen om hun relatie 
uit te proberen met het oog op een bewuste 
beslissing om wel of niet met elkaar te trouwen. 
Voor een vierde soort mensen is het samen-
wonen een tijdelijk alternatief voor het huwe-
lijk, in afwachting van een passende huwelijks-
datum. De vijfde vorm van samenwonen is een 
permanent alternatief voor het huwelijk: de 
partners hebben een langdurige relatie, die veel 
lijkt op het gewone huwelijk maar dan zonder 
religieuze of wettelijke verbintenis. 
Het blijft echter de vraag of een dergelijke 
typologie ook voor anderen dan studenten op-
gaat zoals bijvoorbeeld voor ouderen. Meer in 
het algemeen komt het erop neer dat uit de 
onderzoeksgegevensgeen eenduidig beeld naar 
voren komt dat kan dienen als model voor 
verder onderzoek of beleid. Wat vooral ont-
breekt is een goede theoretische fundering 
van het onderzoek. Soms lijkt de impliciete 
theoretische grond voor onderzoek te zijn de 

326 	veronderstelde bedreiging van het formele 
huwelijk door de toename van het aantal onge-
huwd samenwonenden. Alsof het huwelijk de 
meest wenselijke vorm zou zijn voor de relatie 
tussen man en vrouw. En alsof het huwelijk 
niet in de loop der tijden aan veranderingen 
onderhevig zou kunnen zijn. Fen enkele jurist 
zoals Glendon onderkent dit. De meeste socio-
logen ontbreekt het echter aan historisch 
relativisme. De sociologic heeft er blijkbaar 
moeite mee historische verandering en diversi- 
tett in haar modellen onder te brengen. 

Gezinsstudies, verleden en heden 
Dat er tot op heden geen coherente sociolo-
gische theorie over het gezin bestaat, is waar-
schijnlijk te wijten aan het onveranderlijke en 
stereotype beeld van het gezin, dat lange tijd 
door sociologen in stand is gehouden. Het 
gezin werd tot voor kort gezien als een tijd-
loze, universele institutie van de wettelijk en 
\Poor het leven getrouwde man en vrouw, die 
kinderen opvoeden binnen hun eigen huis-
houding, financieel onderhouden door de huis-
vader, emotioneel bij elkaar gehouden door de 
toewijding van de huismoeder die de gezins-
leden verzorgt. Structurele veranderingen 
(zoals werkende moeders) of problemen (zoals 
buitenechtelijke kinderen) werden niet ont- 



kend, maar voornamelijk als pathologische ver-
schijnselen opgevat; als ongewenste uitzonde-
ringen op het standaardgezin. 
De dramatische veranderingen in het gezins-
leven, zoals de sterke daling van het aantal ge-
boorten en huwelijken, de sterke stijging van 
het aantal echtscheidingen en het toenemende 
aantal vrouwen, waaronder huisvrouwen en 
moeders, dat zich op de arbeidsmarkt begeeft, 
deden het stereotype beeld van het gezin echter 
wankelen. Ook de ideologische veranderingen, 
zoals de toenemende kritiek op de traditionele 
rolpatronen hebben hiertoe bijgedragen. Het 
wordt de gezinssociologen steeds duidelijker 
dat men, Mk bij gezinnen, niet kan spreken 
van een homogene categorie maar dat men te 
maken heeft met een grote verscheidenheid 
aan verschijningsvormen, denkbeelden en ge-
dragingen op het gebied van sexuele relaties, 
verwantschap en het opvoeden van kinderen. 
Niet alleen deze maatschappelijke verande- 

327 	ringen maar ook ontwikkelingen binnen het 
nieuwe wetenschappelijke gebied van de demo-
grafische en sociale geschiedenis van het wester-
se gezin hebben de gezinssociologen sterk beih-
vloed in hun denken. De naiViteit van de nos-
talgie naar het oude vertrouwde gezinsleven 
werd daarin duidelijk aan de dag gelegd. Steeds 
meer raakt men ervan doordrongen dat demo-
grafische, sociale,-economische, politieke en 
medische ontwikkelingen de vorm en de invul-
ling van het gezinsleven beihvloeden. Men 
denke daarbij bijv. aan methoden van anti-
conceptie, daling van het sterftecijfer, maar ook 
aan nieuwe ideologieen en veranderingen in 
sociale en economische structuren. De veran-
deringen in het gezinsleven worden in de 
nieuwe sociologische optiek beschouwd als 
het dichten van de kloof tussen de verouder-
de gezinsmoraal en de sociale en economische 
ontwikkelingen van de moderne maatschappij. 
Het ongehuwd samenWonen wordt bij een 
dergelijke analyse opgevat als een versnelde 
ontwikkeling van reeds langer bestaande trends. 
Een dergelijke trend is bijv. de tanende rol 
van de ouders bij de huwelijksbeslissing. Ook 
is het duidelijk dat de sociale functies van het 
huwelijk zoals die voorheen golden op het 
gebied van de economische en politieke be-
langen van de ouders en de verwanten, veran- 



deren in de richting van persoonlijke relatio-
nele.belangen tussen twee individuen. Blijkt 
de aangegane relatie een vergissing, dan ligt 
scheiding en eventueel hertrouwen meer voor 
de hand dan vroeger. Interpersoonlijke en 
affectieve aspecten van het parmerschap geba- 
seerd op kameraadschap, worden steeds zwaar-
der gewogen. Utilistische aspecten zoals het 
voldoen.aan de traditionele normen, de wensen 
van de omgeving en de formele regelingen, 
worden steeds minder zwaar gewogen. Het toe-
nemende aantal ongehuwd samenwonenden 
illustreert het nastreven van het partnerschap, 
waarvoor men het wertelijke huwelijk niet 
nodig heeft. 

Sexuele onderhandelingen en uitbuiting 
De verloving en het huwelijk zijn in de ogen 
van sociologen vormen van onderhandeling en 
ruil tussen beide sexen. Voorheen waren het 
vooral de ouders en verwanten die onderhan- 

328 	delden over de totstandkoming van een huwe- 
lijk. Daarna is een situatie ontstaan waarin de 
vrouw zelf de onderhandelingen op de huwe-
lijksmarkt aanging. Daarbij ontleende ze haar 
onderhandelingspositie aan de aantrekkelijk-
heid en jeugdigheid van haar uiterlijk en aan 
haar maagdelijkheid. De vrouw had er belang 
bij een zo goed mogelijke huwelijksverbintenis 
aan te gaan, afgemeten naar de financiele mid-
delen, het prestige en de aantrekkelijkheid van 
de echtgenoot. Haar onderhandelingspositie 
was echter van tijdelijke aard en uiterst kwets-
baar. Doordat ze economisch van de man af-
hankelijk was en nog maar moest afwachten of 
ze ten huwelijk zou worden gevraagd en geen 
sexueel contact voor het huwelijk mocht heb-. 
ben, was het huwelijk voor de vrouw eigenlijk 
een betere overeenkomst dan voor de man. 
Kuisheid van de vrouw was dan ook een belang-
rijk onderdeel van het onderhandelingsproces. 
De vrouw kon het zich niet veroorloven sexueel 
iets prijs te geven voordat ze goed en wel 
getrouwd was. Zo kon ze haar onderhandelings-
positie b ji het verwerven van de levenslange 
zekerheid van het huwelijk behouden. En de 
mannen moesten dus wel trouwen om bij 
respectabele vrouwen aan hun sexueel gerief 
te komen. In dit systeem was de vrouw echter 
uiterst kwetsbaar en gemakkelijk uit te buiten: 



de man kon haar huwelijkstoezeggingen doen, 
haar verleiden en haar uiteindelijk toch nog 
in de steek laten, waarmee haar kansen op een 
huwelijk verspeeld waren. 
Sociologen vragen zich in recente publikaties 
af in hoeverre het ongehuwd samenwonen een 
nieuwe vorm van uitbuiting is. Hoewel empi-
risch is aangetoond dat•bij ongehuwd samen-
wonenden de vrouw meer betrokkenheid ver-
toont bij de relatie en meer geihteresseerd is 
in een uiteindelijk huwelijk dan haar partner, 
kan deze vraag niet eenduidig worden beant-
woord. 
Het antwoord op deze vraag hangt weer samen 
met de vraag hoe men de kosten en baten van 
het huwelijk voor de vrouw inschat. 

Veranderende kosten en baten 
De recente sociale ontwikkelingen hebben 
zowel de regels van het sexuele onderhande-
lingssysteem beihvloed als de kosten en baten 
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Tegenwoordig is men eigenlijk gedurende de 
gehele volwassenheid beschikbaar als partner 
voor een (huwelijks)relatie, zelfs als men al 
getrouwd is. Het huwelijk heeft zich ontwik-
keld tot een vrijwillige verbintenis, die in stand 
gehouden wordt zolang men een sterkere band 
met elkaar heeft dan met anderen. Wanneer 
zich een aantrekkelijker alternatief aandient, 
ligt een scheiding en eventueel hertrouwen 
meer voor de hand dan vroeger. Het huwelijk 
voor-eens-en-voor-altijd verliest terrein en de 
periode waarin men als partner beschikbaar is 
wordt verlengd. Het wordt dan ook steeds 
belangrijker om gedurende het hele leven een 
jeugdige uitstraling te hebben en over sociale 
vaardigheden te beschikken in het aangaan en 
verbreken van relaties. Maagdelijkheid verliest 
haar onderhandelingswaarde meer en meer, 
naarmate hertrouwen een frequenter verschijn-
sel wordt. 
Ook het stapsgewijs naar een uiteindelijk 
huwelijk toegroeien, via afspraakjes, verkering 
en verloving, maakt meer en meer plaats voor 
een afwisselende reeks relaties met een minder 
permanent karakter. Emotioneel en sexueel is 
er steeds minder verschil tussen het wel of 
niet wettelijk getrouwd zijn. En bij het besluit 
om samen te gaan leven spelen de ouders nau- 



welijks meer een rol. De ideologische ontwik- 
kelingen die hiermee samenhangen gaan soms 
zo ver; dat maagdelijkheid van volwassen men- . 
sen hun marktwaarde zelfs verlaagt. Sexualiteit 
is niet meer een ruilwaar of de gewenste uit-
komst in het onderhandelingsproces, maar 
veeleer een gewoon onderdeel van het menselijk 
bestaan. 
Binnen het huwelijk zijn de kosten en de baten 
ook veranderd. De mogelijkheid cm als vrouw 
deel te nemen aan het arbeidsproces heeft haar 
economisch minder afhankelijk gemaakt. In 
een groot aantal gezinnen verdient de man 
zelfs te weinig om het gezin te onderhouden. 
Het is duidelijk dat de vrouw die haar moge-
lijkheden om buiten de deur geld te verdienen 
en zich te ontwikkelen niet benut, veel opof-
fert voor het huwelijk. De steeds aanwezige 
kans dat het huwelijk op een scheiding uitloopt 
maakt het veer haar clan ook belangrijk om 
zich, tijdens.het huwelijk, zo goed mogelijk 

330 , 	te scholen en ontwikkelen em eventueel zelf 
in haar onderhoud te kunnen voorzien. Doet ze 
dat niet, dan dreigt ze het slachtoffer te wor-
den van een nieuwe vorm van uitbuiting. Het 
slachtoffer is in dat geval de gescheiden vrouw, 
aan wie was beloofd dat ze haar leven lang 
onderhouden zou worden in ruil voor haar 
werkzaamheden binnenshuis, maar die uitein- 
delijk met lege handen kwam te staan. 
Ook de traditionele economische en sociale 
voordelen van het wettelijk huwelijk zijn in 
de loop der tijden minder geworden. Juridische 
scheidslijnen tussen wettige en onwettige kin-
deren vervagen. De (on)wettigheid van een 
kind is steeds minder bepalend veer zijn of 
haar sociale status en het wordt een steeds 
vanzelfsprekender zaak, wanneer een onge-
huwde vrouw een kind krijgt en opvoedt. 
De veranderende kosten en baten van het 
huwelijk hebben ervoor gezorgd dat het wette-
lijke huwelijk een minder noodzakelijk karak-
ter heeft gekregen. Sommigen suggereren zelfs 
dat het huwelijk, vooral veer de vrouw, minder 
wenselijk is geworden dan voorheen. De offers 
die van een getrouwde vrouw worden gevraagd 
en de ongelijkwaardigheid van de sexen geven 
vaak aanleiding tot problemen. Op bijna alle 
indicatoren voor lichamelijk en geestelijk wel-
bevinden scoren getrouwde mannen beter dan 



ongetrouwde mannen, terwijl alleenstaande 
vrouwen beter af zijn dan zowel getrouwde 
vrouwen als getrouwde mannen. 

Conclusie 
Het steeds frequenter voorkomen van onge-
huwd samenwonende paren, echtscheidingen 
enzovoort heeft een angst teweeg gebracht, 
alsof het huwelijk en het gezin in staat van 
crisis zijn en binnenkort wel uit de samen-
leving zullen verdwijnen. De analyse toont 
aan dat het geen vruchtbare benadering is de 
huidige ontwikkelingen op dit gebied te duiden 
in termen van crisis en desintegratie. Dat men 
aan een crisis denkt komt veeleer voort uit een 
te beperkte begripsbepaling van het gezin, 
waarbij de verschijningsvorm en de functie 
ervan door elkaar gehaald worden. De vorm 
waarin men de relatie gegoten heeft zegt niets 
over de manier waarop de taken van het gezin 
vervuld worden, noch over de kwaliteit van 
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structurele vorm waarin mensen samenwonen 
zou het voor de sociale wetenschappen Veel 
zinvoller zijn te onderzoeken hoe mensen hun 
relatie beleven. En wat ze erin investeren en 
wat ze emit halen. Dergelijk onderzoek zou 
een grotere bijdrage leveren tot begrip en 
verbetering van de kwaliteit van relaties. 
Vooral nu we naar een toekomst gaan waarin 
het wel of niet wettelijk getrouwd zijn steeds 
minder uitmaakt, is het veel interessanter om 
na te gaan wat mensen ertoe beweegt om wet-
telijk te trouwen en wat dat voor hun inter-
persoonlijke relatie betekent. Het is duidelijk 
dat het ongehuwd samenwonen en het gewoon 
getrouwd zijn steeds meer op elkaar beginnen 
te lijken. Welk doel dient de formaliteit dan 
nog? 
Sommigen merken op dat het ontbinden van 
een huwelijksrelatie in de afgelopen jaren 
zelfs gemakkelijker is geworden dan het uit 
elkaar gaan nadat men een tijd heeft samen-
gewoond. Het is heel goed mogelijk dat, wan-
neer het grote publiek daar kennis van neemt, 
het aantal huwelijken weer zal stijgen in ver-
houding tot het aantal paren dat ongehuwd 
samenwoont. Misschien wordt het ongehuwd 
samenwonen dan weer een fase voordat men 
uiteindelijk tot een echt huwelijk overgaat. 



De ontwikkelingen op dit gebied worden bijv. 
weerspiegeld in de populaire tijdschriften, 
waarin men wordt gewezen op de wettelijke 
complicaties van het ongehuwd samenwonen 
en de relatieve eenvoud van het huwelijk. 
We mogen echter veronderstellen dat we niet 
zullen terugkeren naar een tijd, waarin ón 
samenlevingsvom zal domineren. De grote 
verscheidenheid van verschijningsvonnen wordt 
in onze pluralistische samenleving steeds zicht-
baarder. En deze verscheidenheid is zeker 
groter dan officieel zal worden erkend. Flet 
blijft immers voor het voeren van wettelijk en 
sociaal beleid een groot probleem dat men ei-
genlijk onderscheid zou moeten maken naar de 
verschillende samenlevingsvormen, omdat een 
bepaalde wetsbepaling nu eenmaal geheel ver-
schillend uitwerkt in at die verschillende vor-
men. Ondanks alle veranderingen zullen er 
echter altijd mensen blijven, die het huwelijk 
ambieren als een officiele bevestiging van 
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	hun verbintenis. Mogelijkerwijze zal het 
ongehuwd samenwonen meer symbolisch 
gewicht krijgen. 	• 



Ongehuwd samenwonen 
als thuwelijksvorm'* 

door Bo Lewin 

Het ongehuwd samenwonen is voor Zweden 
niet nieuw. De laatste vijftien jaar is echter 
sprake van een enorme toename, terwijl tege-
lijkertijd het aantal huwelijken drastisch is 
afgenomen. Tussen 1966 en 1973 verminder-
de het aantal huwelijkssluitingen met 40%. 
Ten einde na te gaan in welke mate deze ver-
anderingen in samenlevingsvormen overeenko-
men met veranderingen in de inhoud van het 
samenleven, en om erachter te komen welke 
mechanismen hierbij een rol gespeeld kunnen 
hebben, werd in 1974 een longitudinaal onder- 
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wonende paren en 101 pas getrouwde stellen. 
Vaak is gedacht dat de verandering in de vorm 
van het samenleven (van gehuwd naar onge-
huwd) gepaard ging met een bijbehorende 
verandering in de inhoud van het samenleven, 
dat wil zeggen qua normen en verwachtingen. 
Parallel aan het in zwang raken van het onge-
huwd samenwonen in de jaren zestig werden 
scherpe aanvallen gedaan op het huwelijk en 
het gezin. Huwelijk en gezin werden gezien 
als instellingen die een maatschappij in stand 
hielpen houden die hard aan verandering toe 
was. Voor velen leek het ongehuwd samen-
wonen een alternatief voor het verouderde 
instituut van het huwelijk. 
In dit artikel wordt echter gesteld, dat onge-
huwd samenwonen geen alternatief voor het 
huwelijk is, maar veeleer een variant erop. Het 
doel hierbij is aan te tonen dat de toename 
van het ongehuwd samenwonen geen bedrei-
ging vormt voor het huwelijk, aangezien de 
meeste samenwoners geen bezwaar tegen het 
huwelijk hebben. Zij achten dezelfde normen 

* Dit is een verkorte weergave van: Unmarried 
Cohabitation: a Marriage form in a changing society. 
In: Journal of Marriage and the Family, augustus 
1982, blz. 763-773. 



van toepassing op zowel het huwelijk als het 
samenwonen en overwegen om te zijner tijd 
ook zelf in het huwelijk te treden. Het enige 
echte'verschil tussen gehuwden en samenwo-
nenden is dat eerstgenoemden een trouw- 
boekje hebben en laatstgenoemden niet. 
Dat het samenwonen maatschappelijk zo ge- 
makkelijk werd geaccepteerd, ligt aan het feit 
dat voor steeds mecr maatschappelijke groe-
peringen de druk om zich te conformeren aan 
traditioneel gedrag is weggevallen. Niettemin 
wil een meerderheid van de samenwoners zich 
toch conformeren, zij het op een wat later 
tijdstip. Het samenwonen zou Cr dus vooral - 
toe dienen het huwelijk uit te stellen tot aan 
een moment waarop de huwelijksplechtigbeid 
eerder dient als een bevestigings- dan als een 
overgangsritueel. 
Om de hypothese van vergelijkbaarheid tussen 
huwelijk en samenwonen te toetsen, zullen 
factoren worden besproken als kindertal, 

334 economische achtergrond en genoten onder-
wijs. Ook komen aan de orde trouwplannen, 
huwelijksnormen en de nonnen die men van 
toepassing acht op het ongehuwd samenwonen. 

Steekproeven 
Bij de eerste ondervraging door het onder-
zoekteam in 1974 woonden de onderzochte 
paren in de gemeente Galve, een middelgrote 
stad in het midden van Zweden. Ook al kan 
men niet zeggen dat den bcpaalde stad type-
rend is voor Zweden, Calve valt ook zeker 
niet uit de toon. 

Steekproef van pasgehuwden 
De steekproef van pasgetrouwde paten 
bestond nit de paren die trouwden in voor-
jaar, zomer en vroege herfst van 1974 in de 
gemeente Galve. • 
Zowel burgerlijke als kerkelijke huwelijken 
werden meegeteld. De steekproef telde 101 
paren. Vraaggesprekken vonden in vier geval-
len plaats met een van de partners en in 97 
gevallen met beide partners. 

Steekproef van samenwoners 
De steekproef van samenwonende paren was 
niet zo gemakkelijk te trekken als die van de 
gehuwde. Drie technicken werden gebruikt. 



In de eerste plaats werd een systematische 
`random'-trekking verricht die 900 ongehuwde 
vrouwen opleverde in de leeftijd van 18 tot 
75 jaar. Zij kregen een brief met het verzoek 
aan de samenwonenden onder hen te res-
ponderen indien men bereid was om geinter-
viewd te worden. Achttien vrouwen reageer-
den en werden ondervraagd. Ook hun partners 
werden ondervraagd. De tweede trekking werd 
verricht met behulp van de belastingregisters. 
Hierin staan paren vermeld die met elkaar 
gehuwd geweest zijn of die samen kinderen 
hebben gekregen. Uit deze paren werd een 
groep geselecteerd die aan bepaalde kenmer-
ken voldeed (wat betreft inkomen, leeftijd, 
burgerlijke staat en dergelijke). Via deze weg 
werden 33 paren gevonden en geihterviewd 
(in vier gevallen alleen de vrouw en in 29 ge-
vallen beide partners). De derde trekking kwam 
tot stand via de `sneeuwbar-methode. 
Aan alle geihtervkwden werd gevraagd of zij 
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hun medewerking zouden willen verlenen aan 
het onderzoek. Zo werden nog 60 paren gevon-
den waarvan wel alle vrouwen tot medewerking 
bereid waren, maar van de mannen slechts 57. 
Al met al kwam de totale steekproef van 
samenwoners op 111 paren, met 111 vrouwe-
lijke en 104 mannelijke respondenten. Het is 
duidelijk dat de steekproef van samenwonenden 
geen representatieve is. Aangezien ongehuwd 
samenwonenden nergens als zodanig geregis-
treerd staan, moest echter gekozen worden 
tussen een niet-representatieve steekproef of 
helemaal geen steekproef. Met het oog op het 
onderzoeksdoel is de gevolgde methode echter 
niet bezwaarlijk aangezien het vooral gaat om 
het bepalen van correlaties en patronen binnen 
de groepen, en in mindere mate om onderlinge 
vergelijkingen tussen gehuwden en samenwo-
ners. Voor zover die vergelijkingen wel ge-
maakt worden, moet er rekening mee worden 
gehouden dat de samenwonenden niet repre-
sentatief zijn voor de desbetreffende populatie. 
Voor beide steekproeven ligt, wat betreft het 
geboortejaar, de mediaan tussen 1946 en 1950. 
Dit komt overeen met een leeftijd van 24 tot 
28 jaar ten tijde van de interviews. 
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Methode 
Alle respondenten werden eerst ondervraagd 
aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. 
De antwoorden werden gecodeerd en door de 
computer verwerkt. Len jaar na het eerste 
interview werd de burgerlijke staat van de 
samenwonenden opnieuw vastgesteld.Inmid-
dels waren 11 van deze paren gehuwd en 
waren er 3 nit elkaar gegaan. Zo'n zelfde check 
werd uitgevoerd na verloop van 2 respectieve-
lijk 3 jaar. Drie jaar na de eerste ondervraging 
waren 21 ongehuwde paren uit elkaar en 27 
waren met elkaar getrouwd. Sommige respon-
denten werden opnieuw ondervraagd. Dit ge-
beurde minder gestructureerd en minder for-
meel dan de eerste keer. Elk interview duurde 
ongeveer edit uur. Het betrof 22 paren die 
getrouyvd waren dan wel uit elkaar gegaan en 
7 paren die onder ornstandigheden leefden 
waarvan werd aangenomen dat ze van bijzon-
der belang voor het onderzoek waren. 

Resultaten 
Tenzij anders venneld, gaat het in dit artikel 
steeds om degenen die in 1974 ongehuwd 
samenwoonden. Verwijzingen naar de groep 
van in 1974 gehuwden worden slechts gedaan 
ter vergelijking. 

Kinderen 
Len van de meest opvallende kenmerken van 
samenwoners in Zweden, in vergelijking met 
de meeste andere landen, is dat ze kinderen 
hebben. Zowel van de samenwoners als van 
de pasgehuwden had ongeveer de helft van de 
paren samen den of meer kinderen (42% van 
de samenwoners en 49% van de gehuwde 
paren). Het gemiddelde kindertal met de huidi-
ge partner (tussen 0,5 en 0,6) is voor beide 
groepen hetzelfde. Er wordt wel eens veron-
dersteld dat relaties van samenwoners minder 
stabiel zijn omdat er meestal geen of weinig 
kinderen zouden zijn; dit soort veronderstel-
lingen wordt door ons onderzoek niet beves-
tigd. Dat pasgetrouwde paren op samenwonen-
de paren lijken, is logisch aangezien pasge-
trouwde stellen veelal uit ongehuwd samen-
wonenden worden gerecruteerd. Deze overeen-
komst duidt crop dat weinigen trouwen zonder 
eerst te hebben samengewoond en dat zwanger- 



schap op zich geen reden hoeft te zijn om te • 
gaan trouwen. 
Zo was onder de groep in 1974 gehuwden 
slechts den paar dat voor het huwelijk niet had 
samengewoond. 

Werksituatie 
Het aantal mensen met een betaalde baan is 
wat lager onder de samenwoners dan onder de 
getrouwden. Dit komt voornamelijk doordat 
zich onder de 215 ongehuwde respondenten 
28 studenten bevinden, tegen slechts 6 bij de 
gehuwde. Dit zou kunnen betekenen dat samen-
woners zich in wat mindere mate maatschap-
pelijk gevestigd hebben dan getrouwde paren. 
Anderzijds bevinden zich onder de ongehuwde 
paren meer huisvrouwen dan onder de gehuwde. 
Van de 101 pasgetrouwde vrouwen zijn er 
slechts 5 huisvrouw, tegen 13 van de 111 onge-
huwde vrouwen. Kinderen komen bovendien 
in beide groepen evenveel voor. Deze uitkom- 
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	sten zijn strijdig met het gangbare idee dat 
ongehuwd samenwonen het resultaat is van 
een radicale levenshouding en van verzet 
tegen de gevestigde orde. 

Trouwplannen 
Als we zien dat negen van de tien samenwonen-
de respondenten hun relatie in alle opzichten 
vergelijkbaar achten met het huwelijk, zouden 
we kunnen zeggen dat we te maken hebben 
met ongehuwd samenwonen onder huwelijkse 
omstandigheden. Net  als bij het huwelijk hoeft 
de huidige toestand geen blijvende te zijn. In 
tegenstelling tot 'getrouwde paren kunnen de 
samenwoners, behalve uit elkaar gaan en 
eventueel met een ander trouwen, ook nog met 
elkaar trouwen. Wat zijn nu de kenmerken van 
degenen die trouwplannen hebben? Van de 
samenwoners geloofde 65% van de mannen en 
53% van de vrouwen dat zij met hun huidige 
partner zouden trouwen. Ongeveer de helft van 
deze mannen, en slechts een kwart van de 
vrouwen zou van een huwelijk afzien indien 
er geen juridische verschillen waren tussen het 
gehuwd en ongehuwd samenleven. Het meest 
gebruikte argument om te trouwen was dat, 
afgezien van een verandering in de rechts-
positie, het huwelijk de `meer adequate' vorm 
van samenleven is. Het hebben van trouwplan- 



nen hangt samen met meerdere variabelen, 
voornamelijk echter met opleiding, geslacht 
en kindertal. • 

Schoolopleiding 
De waarschijnlijkheid dat iemand trouwplan-
nen heeft varieert van 0 bij mannen met 
folkshOgskola (semi-hoger) onderwijs voor 
volwassenen) tot 1 voor mannen met reals kola 
(thans niet meer bestaande vonn van voort-
gezet onderwijs). Deze getallen dienen slechts 
ter illustratie, want het gaat om zeer gcringe 
aantallen mensen: Beneden de gemiddelde 
waarschijnlijkheid voor mannen (0,69) vindt 
men mannen met folkshugskola, universiteit, 
en folkskola (verplicht basisonderwijs gedu- 

, rende maximaal 7 jaar). Vrouwen verschillen 
met betrekking tot het hebben van trouw-
plannen minder van elkaar dan mannen. De 
laagste waarschijnlijkheid werd gevonden bij 
vrouwen met folkskola (0,25) en de .hoogste 
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dend hoger onderwijs) en fackskola (lager 
beroepsonderwijs), waar de waarschijnlijkheid 
dat er trouwplannen zijn 0,75 is. Beneden het 
gelniddelde voor vrouwen (0,57) bevinden 
zich vrouwen met folkskola, folkhogskola en 
universiteit; dezelfde onderwijsvormen dus 
als bij de mannen. 
Hoe verhoudt het hebben van trouwplannen 
zich nu tot het daadwerkelijke trouwen? 
Zoals gezegd vonden 27 huwelijken plaats 
tussen de samenwonende paren gedurende de 
drie jaar volgend op het eerste interview. Dat 
wil zeggen dat 24% van de samenwonende 
paren getrouwd is. Het huwelijk komt meer 
voor onder vrouwen met yrkesskola (beroeps-
opleiding), realskola, grundskola (midden-
school) en fackskola dan onder vrouwen met 
een ander soort schoolopleiding. Van de 
vrouwen met een van de zojuist genoemde 
opleidingen trad meer dan 24% in het huwe- 
lijk. Vrouwen die andere vormen van onderwijs 

• 	hadden genoten, traden minder vaak in het 
huwelijk dan de `gemiddelde' vrouw. Bij de 
mannen is meer dan 25% van degenen met 
realskela, grundskola en yrkesskola in het 
huwelijk getreden. Anderszins opgeleide 
mannen trouwden minder vaak dan de `gemid-
delde' man. De drie vormen van onderwijs 



(folkshogskola, universiteit en folkskola) die 
samenhingen met het minder hebben van 
trouwplannen, vertonen eveneens een samen-
hang met het feitelijk minder trouwen. 
Wat hierbij opvalt is dat de groep, die qua 
trouwplannen en daadwerkelijk trouwen een 
eenheid vomit, qua opleidingsniveaus zo'n 
polaire samenstelling vertoont. Dit hangt 
samen met de maatschappelijke en culturele 
positie die beide groepen innemen. We zien 
aan de ene kant de fundamentele stellingname 
ten aanzien van vernieuwingsprocessen en de 
kritische evaluatie van bestaande maatschap-
pelijke gebruiken. Aan de andere kant zien we 
een maatschappelijke positie waarin het zich 
houden aan bestaande vormen en traditionele 
gebmiken (zoals het ondergaan van het huwe- 
lijksritueel) als minder essentieel wordt gevoeld. 
Dit laatste gezien in het licht van oude 
Scandinavische gewoonten van voar-christelijke 
oorsprong, en van de betrekkelijk zwakke positie 
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gewoonten kon, zelfs tot in 1734, een huwelijk 
tot stand komen zonder officiele plechtigheid 
of andere ceremonie onder auspicien van een 
kerkelijke of burgerlijke autoriteit. Ook daarna 
werd het huwelijk niet duidelijk omschreven, 	• 
want er werd een wettelijke constructie ingevoerd 
die veel weg had van het Angelsaksische huwelijk 
naar gewoonterecht (Common Law huwelijk). 
Kinderen geboren tijdens de `verlovingsperiode' 
kregen dezelfde rechten als kinderen geboren 
tijdens het huwelijk; ze werden tot 1915 als 
`wettig' aangemerkt en behielden hun privileges 
in verband met het erfrecht tot 1971. In dat jaar 
kregen alle kinderen, onathankelijk van de relatie 
tussen hun ouders, dezelfde erfrechtelijke positie. 
Het is opmerkelijk dat pas in 1915 het huwelijk 
naar gewoonterecht werd afgeschaft, en dat toen 
pas de officiele sluiting een noodzakelijk vereiste 
werd voor het huwelijk. 
Juist in die tijd echter stond de werkelijkheid in 
schril contrast met de nieuwe wet. De industria-
lisatie had het ongehuwd samenwonen weer doen 
toenemen, nadat het in de 19e eeuw behoorlijk 
in onbruik was geraakt. Parallel met deze toename 
liep een algemeen debat onder intellectuelen over 
huwelijk, gezin en de positie van de vrouw 
Ook in de jaren zestig reageerden verschillende 
sociale groeperingen op een manier die tot soort- 
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gelijke resultaten leidde, dat wil leggen met een 
verandering in gezinspatronen. De mechanisnien 
die hiertoe leidden waren tweeerlei: degenen met 
de minste opleiding vervielen door niet te trouwen 
weer in een oude volksgewoonte, maar vormden 
in feite wel een traditioneel gezin. De hoogst 
opgeleide groepering daarentegen zette vraag-
tekens bij gevestigde instituties zoals huwelijk en 
gezin. lntussen hield de middenklasse zich bij de 
conventionele waardenpatronen en bleef door-
gaan met de officiele huwelijkssluistingen. • 

Kinder tal 
Zowel voor mannen als voor vrouwen varieren 
de trouwplannen met het aantal kinderen dat ze 
samen met de huidige partner hebben (zie tabel). 

Tabel: 	Trouwplannen naar aantal kinderen met 
huidige partner, 1974 

Aantal kinderen 	Proportie met trouwplannen 

0 	 0,74 	0,61 
1 	 0,61 	0,48 
2 	 0,75 	0,67 
3 	 • 0,33 	0,25 

Totaal 

mannen 	vrouwen 

0,69 	0,57 

De waarschijnlijkheid dat men trouwplannen 
heeft is geringer bij ouders met den kind dan bij 
ouders met twee kinderen. De paren zonder 
kinderen denken er ongeveer zo over als die met 
den kind. Dat de minste trouwplannen bestaan bij 
ouders met drie kinderen komt waarschijnlijk door-
dat deze drastisch afnemen na tien jaar van 
ongehuwd samenwonen. Dit is begrijpelijk aange-
zien deze ouderparen er kennelijk al tien jaar in 
geslaagd zijn alle mogelijke obstakels die het 
samenwonen met zich meebrengen kan, te over-
winnen zonder ooit behoefte aan een officieel 
huwelijk te hebben gevoeld. Verder illustreren 
deze data duidelijk dat het hebben van een 
kind, althans het eerste kind, op zich geen reden 
hoeft te zijn om te trouwen. Een mogelijke 
verklaring hiervoor kan zijn dat door de komst 
van het eerste kind er een hechte gezinsband 
ontstaat en dat het gezin voor de buitenwereld 
al zozeer een eenheid vormt, dat een officiele 



bekrachtiging niet meer nodig is; vandaar dat 
de huwelijksbereidheid gering is. Paren die twee 
kinderen hadden tijdens het eerste interview 
hebben het vaakst trouwplannen, en ze trouwen 
ook het meest. 

De huwelijkswens van de partner 
Van de mannen die van plan waren of dachten 
te gaan trouwen verklaarde 53% dat beide 
partners wensten te trouwen, en nog eens 12% 
verklaarde dat zijzelf (maar niet hun partner) 
wensten te trouwen. Dit betekent dat in totaal 
65% een feitelijke huwelijkswens had. Van de 
vrouwen dacht een wat hoger percentage (84%) 
dat ze zouden gaan trouwen: 51% verklaarde 
dat beide partners dit wilden, terwijl 33% dacht 
dat alleen zijzelf deze wens koesterde. Ongeveer 
eenderde van de mannen was voornemens te 
trouwen zonder dit ook werkelijk graag te 
willen, vergeleken met jets minder dan eenvijfde 
bij de vrouwen. Een kwart van de mannen gaf 
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omdat hun partner dit wenste; het correspon-
derende cijfer voor de vrouwen is 6%. 
lets meer dan tweederde (68%) van degenen met 
trouwplannen of van degenen die wel jets in het 
huwelijk zagen, was in staat de wensen van de 
partner juist weer te geven. lets minder dan een-
derde van degenen met trouwplannen schatte de 
wensen van de partner verkeerd in. 
Tot slot zij opgemerkt dat 21 mannen en 
22 vrouwen met trouwplannen (respectievelijk 
31 en 38%) ook werkelijk in het huwelijk trad. 
Vier mannen en vier vrouwen zonder trouw-
plannen (respectievelijk 13 en 9% van de mannen 
en vrouwen zonder trouwplannen in 1974) 
traden niettemin in het huwelijk. 
De resultaten wijzen uit dat een huwelijk zelden 
tot stand korn't zonder dat de partners zich dit 
lang van tevoren hebben voorgenomen en dat de 
eenmaal gemaakte trouwplannen niet binnen drie 
jaar tot een huwelijk leiden. 

Norm en 
Analyse van diepte-interviews, afgenomen na een 
wijziging in burgerlijke staat, tonen aan dat 
dezelfde normen van toepassing zijn op gehuwd 
en op ongehuwd samenleven. Aan de respon-
denten werd gevraagd welke normen zij van 
toepassing achtten op beide samenlevingsvormen 
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met betrekking tot verantwoordelijkheid, 
vrienden, huishouding, emotionele en sexuele 
trouw, woonomstandigheden en briefgeheim. 
Fundamentele verschillen werden niet gevonden. 
Er zijn natuurlijk wet verschillen in opvatting 
tussen en zelfs binnen paren; maar in alle gevallen 
worden de normen die men prefereert voor den 
van beide vonnen van samenleven 66k ten 
aanzien van de andere vorm geprefereerd. Het 
hoeft dus geen verbizing te wekken dat bijna alle 
ongehuwd samenwonenden hun relatie in alle 
opzichten als vergelijkbaar met het huwelijk zien. 
Uit follow-up gesprekken met inmiddels 
gehuwden bleek de uitspraak dat de ongehuwde 
verbintenis in alle opzichten gelijk was aan de 
huwelijkse staat een normatief tintje te hebben, 
in die zin dat deze respondenten vonden dat het 
ongehuwd samenwonen in alle opzichten verge-
lijkbaar zou mOeten zijn met het huwelijk. En 
een na samenwoning getrouwd paar antwoordde 
op de vraag, waarom zij waren getrouwd: 'Nu ja, 
zo hoort het nu eenmaal'. 
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat, 
althans in Zweden, het ongehuwd samenwonen 
veeleer als een variant op het huwelijk moet 
worden gezien dan als een alternatief ervoor. Er 
zijn nauwelijks verschillen tussen gehuwd en 
ongehuwd samenlevenden. letwat simplistisch 
geformuleerd zou men kunnen zeggen dat het 
huwelijk is veranderd van een economische in 
een emotionele zekerheidsstelling. Van een 
overgangsritueel is de huwelijkssluiting veranderd 
in een bevestigingsritueel. 

Ongehuwd samenwonen en anomie 

Maatschappelnke verandering 
Ongehuwd samenwonen lijkt het resultaat te 
zijn van het felt dat er vanuit de samenleving 
geen druk wordt uitgeoefend, en dus niet van 
een bewuste keuze. Slechts heel weinig samen-
woners hebben bezwaar tegen het huwelijk. 
De meesten hadden gewoonweg niet de energie 
kunnen opbrengen om de huwelijksprocedure 
te doorlopen. Ook , het ontbreken van door 
ouders uitgeoefende druk is opvallend. Onder 
de ongehuwd samenwonenden voelt minder 
dan 10% zich door de ouders onder druk gezet. 
De grote inhoudelijke overeenkomst tussen 
huwelijk en samenwoning is grotendeels te 



verlclaren uit het feit dat de meeste s'amen-
woners er nooit bewust voor kozen om in een 
ander soort dyade te gaan leven. Bij gebrek aan 
sociale druk hebben ze eenvoudig niet de 
behoefte gevoeld om in het huwelijk te treden. 
Wat was nu de reden dat een aanzienlijk deel van 
de bevolking niet trouwde sinds de jaren zestig, 
terwijl ze toch wel een gezin vormden door met 
elkaar te gaan samen wonen? Deze ligt vooral in 
de sociale ontwikkeling die het de mensen 
gemakkelijker maakte om van een huwelijk af te 
zien; de zedenprekers en degenen die van oudsher 
zorgden voor riormhandhaving door middel van 
het toepassen van sancties hadden zowel sociaal 
als geografisch een grotere afstand ten gevolge 
van deze sociale ontwikkeling. Vooral de geogra-
fische mobiliteit speelt hierbij een rol. Sinds de 
industrialisatie tij dens de eeuwwisseling is deze 
in Zweden niet meer zo groot geweest. 
De jaren na de Tweede Wereldoorlog en vooral 
de jaren zestig worden gekenmerkt door grote 
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periode van industrialisatie schudt Zweden de 
laatste restjes af van een verleden waarin het een 
agrarische samenleving was. 
Voor zulke drastische veranderingen in de huwe-
lijkscijfers als tussen 1966 en 1973, met een 
daling van 40%, moeten de verklaringen worden 
gezocht in structurele veranderingen in de 
omringende maatschappij. De zojuist beschreven 
sociale ontwikkeling verklaart tevens waarom de 
huwelijkscijfers in andere Scandinavische landen 
minder drastisch daalden. De tweede industriali- 
satiegolf is vooral in Zweden duidelijk merkbaar 

• geweest. Zweden heeft zich in deze tijd sneller 
ontwikkeld dan de andere Scandinavische landen. 
Hoewel het ongehuwd samenwonen ook in die 
andere landen voorkomt, is dit het meest ge-
bruikelijk in Zweden. Dit zou kunnen liggen 
aan het feit dat een maatschappelijke ontwikke-
ling leidend tot anomie (het loslaten van nor-
men) vooral in Zweden haar invloed heeft doen 
gelden. Let wel dat het hier gaat om een verkla-
ring van de drastische toename van het onge-
huwd samenwonen; het betekent niet dat dit 
samenwonen op zich een teken van anomie zou 
zijn. Integendeel, men beweert wel dat het 
samenleven, of het nu gehuwd is of niet, juist 
een manier is om enig houvast te krijgen in een 
toenemend `normloze' maatschappij. Gegeven 



de beschreven maatschappelijke ontwikkeling 
zou het geen verbazing wekken als er sprake 
bleek te zijn van een toenemende onzekerheid 
over de vraag welke normen Cr moeten gelden. 
Het hoeft dus ook geen verrassing te zijn als 
mensen zich niet langer !louden aan de tradi-
tionele normen met betrekking tot gezins-
vorming. Het zou echter bepaald onbevredigend 
zijn, dit op te vatten als een afdoende verklaring 
voor de verandering in gezinsvormingspatronen. 

Net erearen van een norm 
De resultaten van dit ofiderzoek wijzen duidelijk 
uit dat de beschreven verandering in de votm van 
samenleven niet geleid heeft tot overeenkomstige 
veranderingen in de normen en verwachtingen die 
het samenleven, gehuwd of ongehuwd, 
beheersen. Waarom leidden, na de verdwijning 
van de zedenprekers en de mogelijkheid zich aan 
normen te onttrekken, de veranderingen in de 
vorm van het samenleven niet ook tot een veran- 

344 	dering in de inhoud ervan? Het antwoord moet 
worden gezocht in het feit dat de onzekerheid 
omtrent nomen onbevredigend zijn voor het 
individu. Om die reden tracht de mens de 
anomie tijdens zijn of haar leven te reduceren. 
In dit verband is een analyse van normgenere-
rende processen meet-  van belang dan die van 
anomie-bevorderende processen. Berger en Hans-
fried hebben de traditionele en conventionele 
elementen van paarvorming beschreven als een 
normgenererend proces dat van het grootste 
belang is bij ons streven naar veiligheid. Volgens 
Berger en Kellner zijn paarvortning en processen 
binnen de dyade van doorslaggevend belang voor 
het vormen van de identiteit en voor het over-
leven in een samenleving die meer en meet door 

• normloze relaties wordt gekenmerkt. Niet alleen 
paarvorming, maar ook rituelen en cortventioneel 
gedrag op zich hebben een normgenererend 
effect. Het is aangetoond dat bijna geen van de 
samenwoners in onze steekproef enig be- 
zwaar heeft tegen het huwelijk en verder dat 
een meerderheid zelfs van plan is om te gaan 

• trouwen. Opmerkelijk is dat zich dit voordoet 
in een sociale omgeving waarin samenwonen 
beschouwd wordt als sociaal aanvaardbaar. 
In een overgangsperiode neigen mensen ertoe, 
terug te vallen op oude rituelen, zoals een huwe-
lijksplechtigheid en andere traditionele vormen 
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waarin men van jongsaf aan heeft leren ge-
loven. Daarom lijkt het huwelijk vaak te wor-
den gezien als de `rneer adequate' vorm van 
samenleven, 66k door degenen die zelf op dat 
moment ongehuwd samenleven. 



Literatuuroverzicht 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologic 
Gevangeniswezen 
Reclassering 
Psychiatrische zorg 
Kinderbescherming 
Politic 
Drugs 

Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek zijn 
gepubliceerd, kunnen bij de documentatie- 

346 	afdeling van het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum van het Ministerie 
van Justitie tegen betaling kopieen worden 
aangevraagd. 
Ook lezers die geinteresseerd zijn in literatuur 
over een bepaald onderwerp, kunnen desge-
wenst gebruik maken van de diensten van deze 
afdeling. 
In beide gevallen kan men zich schriftelijk of 
telefonisch wenden tot de afdeling documen- 
tatie van het WODC, Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage, tel. 070-706553/ 
706555. 

Algemeen 

1 
Denkers, F. Leerzaam incident op abolitionisten-
congres: afsehaffers beginnen met zelf-justitie. 
Kri., I5e jrg., nr. 6, augustus 1985, blz. 16, 17,21 
(N). 

Naar aanleiding van eon door hemzelf geensceneerde 
beroving tijdens het abolitionisten-congres merkt de 
auteur op dat enkcle van doze voorstanders van de af-
schaffing van het strafrcchtelijk apparaat ter plekke 
het initiatief namen om to bemiddelen tussen 'dader' 
en 'politic', andere afsehaffers hidden zich geergerd 
afzijdig. De auteur vraagt zich at in hoeverre 
abolitionisten, zoals hijzelf, bereid zijn zelf verant-
woordelijkheid to dragon voor de oplossing van 
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problemen, die deze groep niet aan het strafrechtelijk 
apparaat toevertrouwt. Pas wanneer men toont dat 
men zelf in staat is conflicten te hanteren waarin 
men verzeild is geraakt of waarvan men getuige is, 
heat verzet tegen het strafrechtelijk apparaat kans 
van slagen. Eigenrichting via zelf-justitie door slacht-
offers of omstanders is in deze optiek acceptabel en 
kan een formele ingreep overbodig maken. Dat we 
toch zo weinig tot eigenrichting overgaan komt voort 
uit dubbelzinnige richtlijnen: aan de ene kant moet 
de, burger zich bewust worden van zijn eigen verant-
woordelijkheid en wordt er geroepen om een terug-
keer naar de vroegere sociale controle, aan de andere 
kant wordt eigenrichting als gevaarlijk bestempeld. 
Vaak, zo stelt de auteur, hebben we zelf ook teveel 
boter op het hoofd om in te grijpen bij andermans 
overtredingen. 

2 
Herk, B. van. Wet bezielt mannen die verkrachten? 
Schijngestalten van de macht. 
Marge, 9e jrg., nr. 6, augustus 1985, blz. 349-354 
(N). 

Dit artikel is gebaseerd op enkele resultaten van 
onderzoek naar literatuur over de oorzaken van 
sexueel geweld tegen vrouwen. Als gevolg van de strijd 
van de vrouwenbeweging wordt nu meer dan vroeger 
het maatschappelijk karakter van.sexueel geweld 
benadrukt, waardoor het politiek relevant is geworden. 
E.e.a. komt tot uiting in de jongste, door de Kamer 
aanvaarde regeringsnota m.b.t. dit onderwerp, waarin 
maatregelen om sexuecl geweld te bestrijden worden 
gezocht in de sfeer van een meer gelijke verdeling van 

• arbeid en inkomen over mannen en vrouwen. De 
auteur stelt dat het opheffen van de ongelijke machts-
verdeling weliswaar een noodzakelijke maar geen vol-
doende voorwaarde is voor de bestrijding van sexueel 
geweld. Hiervoor is inzicht nodig in de redenen waar-
om mannen sexueel geweld plegen, waarmee hij 
komt op de in de samenleving geldende normen en 
beelden over mannelijkheid, vrouwelijkheid en 
sexualiteit. Volgens de auteur hebben deze normen 
en beelden voor elke man socialisatie tot potentiele 
verkrachter tot gevolg. De literatuur overziend, gaat 
volgens de auteur het beeld van de verkrachter als 
`ziekelijk en afwijkend' niet op. Omdat het mannen 
zijn die verkrachten, zullen denkbeelden die zich in 
het gedrag van mannen uiten moeten woraen 
bestreden. Volgens de auteur is het aan mannen zelf 
om een stap in deze richting te zetten. 

3 
Hirsch Ballin, E. M. H. De invloed van automatisering 
op het juridische werk. 
Nederlands juristenblad, 60e jrg., nr. 53;28 septem-
ber 1985, blz. 1049-1054 (N). 

Dit artikel is een bewerking van een algemene inlei-
ding voor het symposium `Trias automatica', 
georganiseerd door de Katholieke Hogeschool in 
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Tilburg. Juridisch werk is taalgebruik dat gcricht is 
op het tot stand komen van uitspraken met normatief 
gehalte, waaronder die welke de drie klassiekc staats-
functies weerspiegelen, nl. wettelijke regelingen, 
beschikkingen en rechterlijke uitspraken. Met behulp 
van eon voorbeeld over het optreden tegen illegaal 
bouwen wordt bovenstaande geillustreerd.  Auto-
matisering kan inwerken op aard en inhoud van het 
juridisch work. Vervolgens gaat de auteur in op het 
aspect van hot juridisch rcdeneren. Hij stelt zich de 
vraag of de eigenlijke besluitvorming over wetten, 
beschikkingen en rechterlijke uitspraken eon domein 
is voor de automatisering. Bij.de beantwoording van 
deze vraag gaat hij in op de voordelen, moeilijkheden 
en bezwaren van inschakeling van computers bij de 
oordeelsvorming. Vervolgens gaat hij in op de infor-
matiebetrekkingen als rechtsbetrekkingen. Tot slot 
concludeert de autcur dat automatisering onvermijde-
lijk leidt tot zekere veranderingen in aard en inhoud 
van het juridisch work en dat wij erbij stil moeten 
staan vat de voor- en nadelen ann. 
Met literatuuropgave. 

4 
Kamstra, 0. W. M. Juridische expertsystemen. 
Nederlands juristenblad, 60e jrg., or. 33,28 september 
1985, blz. 1055-1062 (N). 

In dit artikel wordt door de auteur ingegaan op de 
vruchten die bewerkers van het kavel 'rechtsinforma-
tica' van het rechtswetenschappelijk werktcrrein hob-
ben voortgebracht on in de nabije tockonist zullen 
voortbrengen. De vruchten van de rechtsinformatica 
zijn computerprograrnma's ten dienste van het oplos-
sen van juridische problemen. Besproken wordt de 
administratieve ondersteuning door middel van 
programmatuur voor tekstverwerking, voor het 
gebruik van interne databanken en het uitvocren van 
eenvoudige berckeningen. Vervolgens wordt stilgestaan 
bij de mogelijkheden van externe databanken, zoals 
Kluwers Juridische Databank en beslissingen onder-
steuncnde systemen, zoals Senpro. Vervolgens wordt 
aandaeht besteed aan expertsystemen. Dit is een 
geintegreerd geheel van computerprogramma's dat op 
een intelligent aandoende wijze, gebruik makend van 
kennis en van eon afleidingsmcchanismc, moeilijke 
problemen op eon beperkt terrein oplost die tot nog 
toe slechts door mensen met gespecialiseerde des-
kundigheid konden worden opgelost. Tot slot wordt 
door de auteur o.a. aangegeven hoe juristen expert-
systemen zouden kunnen gaan gebruiken alt deze een-
maal het experimentele stadium verlaten hebben. 
Met literatuuropgave. 

5 
Linden, A. P. van der, J. E. L..1. Vandeputte on 
.1. J. P. Hendrickx. Gezamenlijk ouderschap na echt-
scheiding. 
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 7e jrg., nr. 5, 
augustus 1985, blz. 137-144 (N). 



349 

Op 4 mei 1984 nam de Hoge Raad een beslissing 
waardoor het mogelijk is geworden dat na echtschei-
ding de ouderlijke macht blijft bestaan en beide • 
ouders het gezag over hun kinderen houden. In dit 
artikel worden eerst het arrest en de gevolgen ervan 
behandeld. Vervolgens worden resultaten van de eerste 
evaluatie-onderzoeken m.b.t. een dergelijke regeling 
in het buitenland besproken (Irving e.a. 1984, Roth-
berg 1983 en Steinman 1981), waarbij de auteurs drie 
onderwerpen naar voren halen: de meest voorkomen-
de regelingen, de ouderlijke satisfactie en de satisfactie 
van de kinderen. Tot besluit bepalen de schrijvers hun 
voorlopig standpunt ten aanzien van drie themata: 
gaat het hier om cen werkelijk nieuwe soort regeling, 
voor welke ouders is het gezamenlijk ouderschap 
geschikt en de vraag of de belangen van de kinderen 
niet ondergeschikt worden gemaakt aan die van de 
ouders. 

6 
Winkel, F. W. en A. Vrij. Etnische referenties in tnis-
daadnieuws. Een onderzoek rond `Surinamers'. 
Proces, 64e jrg., nr. 9, september 1985, blz. 250-257 
(N). 

Voortbordurend op eerdere onderzoeken m.b.t. het 
in de nieuwsberichtgeving verwijzen naar de etnische 
aflcomst van bij criminaliteit betrokkencn, trachten 
de auteurs door empirisch onderzoek nader inzicht 
te verkrijgen in de wijze waarop deze door de lezers 
worden verwerkt en de effecten daarvan. Twee con-
trasterende visies dienen als uitgangspunt, nl. de 
nul-effectvisie, volgens welke de informatie rationeel 
wordt verwerkt en de schadelijk-effectvisie, volgens 
welke vertekende inform atieverwerking optreedt ten 
gevolge van de berichtgeving (schadelijk gevolg: het 
leggen van schijnverbanden door de lezer). Het onder-
zoek werd verricht bij 135 mannelijke en 157 vrouwe-
lijke inwoners van de Bijlmermeer, voor de helft van 
Nederlandse en de helft van Surinaamse origine. Na 
het tonen van een reeks krantekoppen met verwij-
zingen naar de etnische afkomst werd de proefperso-
nen gevraagd of cen aantal delicten meer door Neder-
landers of Surinamers wordt gepleegd. De autcurs 
concluderen dat de resultaten vooral steun geven aan 
de schadelijk-effecthypothese wanneer het drugs-
delicten en diefstal betreft. Tevens bleck het over-
schatten van het aantal Surinamers als daders, zowel 
door Nederlanders als door Surinamers, samen te 
gaan met een roep om een strengere strafrechtelijke 
afhandeling van Surinaamse daders en met de neiging 
tot stigmatisering van de betreffende bevolkingsgroep. 
Het artikel wordt besloten met de opmerking dat 
een grotere terughoudendheid in het geven van 
etnische referenties gewenst lijkt. 
Met literatuuropgave. 
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Strafrecht en stratrechtspleging 

7 
Cullen, F. T., G. A. Clark and J. F. Wozniak. Ex-
plaining the Get Tough Movement: can the public 
be blaimed? 
Federal probation, 49e jrg., nr. 2, juni 1985, 
blz. 16-24 (USA). 

Dit artikel hehandelt de vraag in hoeverre de huidige 
ideologie van de hardc lijn in het strafrechtelijke beleid 
eon afspiegeling is van de wil van het grote publick, 
zoals zo vaak gesuggerecrd words. Op grond van ver-
schillende opinie-onderzoeken in Texas in de jaren 
1977-1982 concluderen de auteurs dat or in deze 
staat, die bekend staat om zijn harde aanpak van mis-
dadigers, weliswaar grote angst voor criminaliteit 
heerst onder de bevolking, maar dat naast de betref-
fende functie van strafrechtelijk ingrijpen ook de 
rcsocialiserende functie ervan door de bevolking words 
onderschreven. Fen stork punitieve strafrechtspleging 
is dus nict alleen to wijten of to danken aan de wil van 
het yolk, maar komt volgens de autcurs vooral voort 
uit gepolariseerde politieke belangen in verkiezings-
campagnes. De wensen van het grote publiek zijn 
genuanceerder on or heerst moor tolerantie ten aan-
zien van misdadigers dan de politici, die inspelen op 
sommige restauratievc 'law and order' gevoelens, 
docn voorkomcn. De auteurs wijzen op hot gevaar dat 
strafrechtelijk beleid, dat wordt beargumentccrd on 
gerechtvaardigd met eon vertekende weergave van de 
publieke opinie, kortzichtig on misschien zelfs zonder 
visie is. 
Met literatuuropgave. 

8 
Glaser, D. Six principles and one precaution for 
efficient sentencing and correction. 
Federal probation, 48e jrg., nr. 4, december 1984, 
blz. 22-28 (USA). 

De autcur bespreekt zes principes waarmec de 
efficiency van de strafrechtstoepassing kan worden 
verhoogd. De principes zijn gcfundeerd op onder-
zoek en op een internationale vergelijkende studio 
van de schrijvcr. De principes spitsen zich toe op eon 
terughoudend on selectief gebruik van de vrijheids-
straf en op eon zo adequaat mogelijkc invulling van 
de detentie. In het laatste verband wordt onder moor 
bepleit om ongecontroleerde contacten van gedeti-
neerden met medegedetineerden zovecl mogelijk to 
beperken on contacten met niet-criminelen binnen on 
buiten de penitentiaire inrichting juist to bevorderen. 
Ook worden eon intensieve vakopleiding on cen 
realistische werkervaring als bevorderlijk beschouwd 
voor het niet-recidiveren. De zes principes zijn 
bedoeld om de samenleving op de langc duur met zo 
min mogelijk kosten tegen criminaliteit to beschermen. 
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9 
Isarin, J. Justitie: bondgenoot of tegenstander? 
Nemesis, le jrg., nr. 6, juli/augustus 1985, 
blz. 275-278 (N). 

Jet Isarin beschrijft haar ervaringen met de justitie 
als slachtoffer in de zaak van 'de aanrander-met-de-
bond'. Aangifte doen van de aanranding was voor 
haar, hoewel zij haar twijfels had over de objectiviteit 
en neutraliteit van de justitie, een middel om haar 
zelfrespect te herwinnen en er voor te zorgen dat de 
daad bestraft zou worden. Zij wil zich voegen als 
beledigde partij, het begin van een serie pijnlijke 
ervaringen (psychiatriseren van de verdachte, vrij-
lating van de verdachte wegens cellentekort, sepone-
ring, geen straatverbod) met de justitie, die de aan-
vankelijke bondgenoot die zij in justitie zag tot 
tegenstander maakte. Het strafrecht blijkt geen oplos-
singen te kunnen bieden. Uiteindelijk wint lsarin in 
cassatie de civiele procedure die zij tegen de aanrander-
met-de-hond had aangespannen. De Hoge Raad 
vernietigt het vonnis van het Hof en is van mening dat 
het Hof een straatverbod had moeten opleggen als 
schadevergoeding in natura. De balans opmakend 
m.b.t. de vraag `aangifte doen of niet' komt Isarin tot 
een — voor haar zelf — voorzichtig positieve conclusie. 
Ondanks alle negatieve ervaringen heeft het vechten 
voor haar zaak in positieve zin bijgedragen aan de 
verwerking van de aanranding. Dit is echter geen 
verdienste van Justitie. 

10 
Perrier, D. C. and F. S. Pink. Community service: all 
things to all people. 
Federal probation, 49e jrg., nr. 2, juni 1985, 
blz. 32-38 (USA). 

Maatschappelijke dienstverlening als alternatieve 
manier van strafrechtelijke afdoening geniet veel aari-
hang van vertegenwoordigers van sterk uiteenlopende 
strafrechtideologieen. Sommigen zien er een moge-
lijkheid in de delinquent te straffen door onaan-
genaam werk, anderen benadrukken de resocialiseren-
de mogelijkheden ervan, weer anderen zien het nut 
ervan voornamelijk in een reductie van de overheids-
uitgaven voor gevangenissen, nog weer anderen lijkt 
het een ideale manier om aangerichte schade te 
vergoeden en de dader en het slachtoffer met clkaar 
te verzoenen. Er heerst naar de mening van de auteurs 
een blind geloof in dit panacee: het is een wondermid-
del voor bijna alle soorten delinquenten met het oog 
op bijna alle soorten doelstellingen. Nuchterheid is 
echter geboden. De auteurs relativeren de argumenten 
van de verschillende groepen voorstanders en tonen 
aan hoe onwaarschijnlijk het is dat een enkele maat-
regel op zoveel fronten effectief zal blijken te zijn. 
Zolang er echter nog geen duidelijke onderzoeks-
gegevens zijn over het succes van deze manier van af-
doening (bijv. recidivecijfers), zal maatschappelijke 
dienstverlening voor zecr velen populair blijven. 
Met literatuuropgave. 
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11 
Sagel-Grande, I. Die in die Niederlanden nicht zur 
richterlichen Aburtedung gelangende Kriminalitat and 
ii,, Umfang. 
Monatschrift flit Kriminologie und Strafrechtsreform, 
4e jrg., nr. 4/5, oktober 1985, blz. 216-228 (BAD). 

In dit artikel wordt geschetst hoe men de laatste 
jaren in Nederland een oplossing heeft proberen te 
vinden voor de toenemende overbelasting van de 
rechterlijke macht. Eerst woidt aandacht besteed aan 
twee nict door de wetgever gelniticerde factoren die 
tot selectie op de weg naar deJechterlijke macht 
leiden: het 'dark number' en de capaciteit (onder-
bezetting) van politic en justitic. Daarna beschrijft 
de auteur uitgebreid de voorwaarden, de richtlijnen, 
praktijk, voor- en nadelen en gevolgen van het sepot-
en transactiebeleid door het openbaar ministerie en de 
politie. In de discussie gaat zij in op een drietal punten 
van ovcrweging. Ten ecrste stelt zij dc vraag of de 
transactiernogelijkheid tijdens een periode van 
economische recessie niet leidt tot een ongelijke 
werking van de vermogenssancties en of bij de trans-
actie nict te net wordt voorbijgcgaan aan de grond-
wettelijk vastgelegde rechtsbescherming van de 
verdachte. Ten tweede gaat zij in op de gedachte dat 
in de thans gevoerde praktijk het gewone strafproces 
tot een uitzondering wordt. Ten derde behandelt zij 
de toenemende macht die in de Nederlandse praktijk 
aan het Openbaar Ministerie wordt toegekend. 
Met literatuuropgave. 

12 
Swaaningen, R. van. Gevangenis: bewUs van onvermo-
gen. Redden van het tweede internationale congres 
over IgevangenisMbolitionisme. 
Proces 64e jrg., nr. 9, september 1985, blz. 242-249 
(N). 

In dit artikel wordt eon verslag gegeven van de tweedc 
'International Conference on Prison Abolition' die 
van 24-27 juni 1985 aan de Amsterdamse Vrije 
Universiteit werd gehouden. De auteur beschrijft de 
opzct en strucluur van bet congres en vat de belang-
rijkste besprokep onderwerpen samen. Als voor-
beelden van projecten waarin de abolitiegedachte 
tot uitdrukking komt, worden genoemd: de 'com-
munity boards' in San Francisco, het door Mennonie-
ten opgezette 'Victim Offender Reconciliation Project' 
en de 'Holding Institution' in Londen. Vervolgens 
wordt ingegaan op het abolitionisme als reprcsentant 
van en middel in de strijd tegen classicisme, racisme 
en sexisme. Tot slot wordt ingegaan op ideeen over 
de voor abolitionisten beste strategic om hun idealen 
te verwczenlijken. 

13 
Vrouwen, strafrecht en sexueel geweld. Themanum-
mer. 
Nemesis, le jrg., nr. 8, november/december 1985, 
blz. 345-381 (N). 
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In dit themanummer wordt het feit herdacht dat 
Clara Meijer-Wichmann honderd jaar geleden werd 
geboren. Deze juriste en feministe schreef in haar 
korte leven een groot aantal artikelen over het straf-
recht. Vanaf 1919 was zij voorstandster van het af-
schaffen van het strafrecht. In dit themanummer zijn 
artikelen opgenomen van auteurs uit binnen- en 
buitenland rond het thema vrouwen en strafrecht. In 

. het artikel van J. Isarin (Misdaad als straf, straf als 
misdaad) wordt o.a. de discussie beschreven over 
sexueel geweld en strafrecht en filosofeert zij over het 
abolitionisme en het kwaad. J. Soetenhorst (Neer 
dan belangenbehartiging; zeden en straffen ter dis-
cussie') constateert o.a. dat de beweging die het terug-
dringen van het straffen voorstaat en de vrouwen-
beweging lijnrecht tegenover elkaar staan. Toch 
richten beide bewegingen zich op het doorbreken van 
bestaande machtsrelaties. Andere artikelen in dit 
themanummer zijn: J. J. Wirken, Denken over sexueel 
geweld, een enclave in het abolitionisme; T. Pitch, 
Kritische criminologie, verkrachting en de rol van de 
vrouwenbeweging; en H. Davidson, Gemeenschaps-
controle zonder staatscontrole. Vragen om trent een 
feministische en abolitionistische benadering van 
geweld tegen vrouwen. 
Met literatuuropgave. 

14 
Weisheit, R. A. Sex differences in the jail population: 
competing explanations. 
Criminal justice review, 10e jrg., nr. 1, lente 1985, 
blz. 47-51 (USA). 

De gegevens van een in 1978 in de Verenigde Staten 
gehouden onderzoek naar gegevens van gedetineerden 
worden door de auteur gebruikt om te onderzoeken 
of het justitiele beleid t.a.v. vrouwen een voorkeurs-, 
een paternalistische, of een gelijkwaardige behandeling 
als basis heeft. Voorkeursbehandeling zou zijn geba-
seerd op gedachten als `vrouwen zijn 	maar ook 
bijv. op praktische aspecten als kinderopvoeding. 
Diverse onderzoeken die hiernaar zijn verricht laten 
echter zien dat dit delict-afhankelijk is en dat het 
tegenovergestelde ook voorkomt. Een paternalistische 
behandeling bedoelt vrouwen te bevoordelen en de 
bestaande sexe-rollen te bevestigen. Onderzoek in dit 
verband laat zien dat dit resulteert in een langere 
gevangenisstraf en langduriger bemoeienis. Bij gelijk-
waardige behandeling hebben mannen en vrouwen een 
gelijke kans op gevangenisstraf. Het besproken onder-
zoek is gebaseerd op gesprekken met 5247 gedetineer-
den uit 421 gevangenissen. Na analyse van deze 
gegevens uit 1978 concludeert de auteur dat er sprake 
is van een gelijke behandeling. De gegevens die betrek-
king hebben op jongeren blijken niet zonder meer 
generaliseerbaar voor volwassenen, daar de gemiddel-
den tussen deze groepen verschillend zijn. 
Met literatuuropgave. 
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Criminologic 

15 
Agnew, ft. S. Neutralizing the impact of crime. 
Criminal justice and behavior, 12e jrg., nr. 2, juni 
1985, blz. 221-240 (USA). 

Veel onderzoek wijst uit dat het verband tussen slacht-
offerschap en angst voor misdaad zwak is. In dit 
artikel probeert de auteur dit zwakke verband te 
verklaren door de opvattingen van het individu als 
medierende factor in ogenschouw te nemen. Uitgangs-
punt is de definitie die het slachtoffer zelf geeft van 
hetgeen hem of haar is overkomen. De auteur . 
bespreekt vijf soorten opvattingen die het effect van 
slachtoffer van een misdrijf te zijn kunnen neutrali-
seren of althans verkleinen. Ten dele zijn het de 
verdedigingsmechanismes, bekend uit de psycho-
analyse: ontkenningen van de ernst van het gebeurde, 
van verantwoordelijkheid en van eigen kwetsbaarheid. 
Andere opvattingen zijn het geloof in een rechtvaar-
dige wereld en het idee als gevolg van eigen keuze in 
een riskante situatie te zijn terechtgekomen. De 
auteur bespreekt vervolgens een aantal factoren die 
op deze opvattingen van invloed kunnen zijn. Zo zal 
bijv. een bejaarde moeilijk met overtuiging in eigen 
onkwetsbaarheid kunnen geloven. Volgens de auteur 
is nader onderzoek naar de door hem besproken op-
vattingen of neutralisatietechnieken gewenst omdat, 
behalve dat deze opvattingen het zwakke verband 
tussen slachtofferschap en angst kunnen helpen 
verklaren, zij ook kunnen verklaren waarom sommige 
mensen minder angstig zijn dan men op grOnd van 
hun situatie zou verwachten. Voorts kunnen overmatig 
angstige slachtoffers met deze neutralisatie- 
technieken gebaat zijn. 
Met literatuuropgave. 	• 

16 
Albanese, .1. S. The effect of casino gambling on 
crime. 
Federal probation, 49e jrg., nr. 2, juni 1985, 
blz. 39-44 (USA). 

Een aantal Amerikaanse steden en staten overweegt 
gokhuizen te legaliseren om zodoende de lokale 
belastinginkom sten te vergroten en extra werkgelegen-
heid te scheppen. Grote zorg bij de afweging is 
echter de vrees dat hierdoor ook de criminaliteit 
sterk zal toenemen. Tot nu toe geven onderzoekcijfers 
geen uitsluitsel over het veronderstelde verband tussen 
het toestaan van gokhuizen en de hoeveelheid crimina-
liteit. De auteur onderzocht daarom de criminele en 
bevolkingsstatistieken van Atlantic City van de jaren 
1978-1982, waar vanaf 1978 meer en meer gokhuizen 
werden geopend. Zijn correlationele analyses van de 
gegevens suggereren dat de te constateren absolute 
toename van de criminaliteit na 1978 niet te wijten is 
aan de toename van het aantal gokhuizen, maar dat 
de sterke bevolkingsgroei een belangrijker factor 
Dat er geen directe relatie bestond tussen het toe- 
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nemende aantal casino's en de criminaliteit is mogelijk 
te danken aan het feit dat tegelijk met de versoepeling 
van de casino-wetgeving een uitgebreid controle-
apparaat is opgezet. Indien men een dergelijk apparaat 
kan bekostigen (uit de inkomsten van gok-belas-
tingen), hoeft vrees voor een toename van de 
criminaliteit volgens de auteur geen reden te zijn om 
van legalisering af te zien. 
Met literatuuropgave. 

17 
Blum -West, S. R. The seriousness of crime: a study of 
popular morality. 
Deviant behavior: an interdisciplinary journal, 6e jrg., 
nr. 1, 1985, blz. 83-98 (USA). 

Vele studies die pogen vast te stellen waarop men zijn 
oordeel over de relatieve ernst van misdrijven baseert, 
komen tot de conclusie dat het ernstoordeel voor-
namelijk wordt bepaald door de mate van toegebracht 
letsel en schade. De auteur meent echter dat deze 
conclusie nuancering behoeft omdat bij dit soort 
onderzoekingen niet duidelijk wordt gemaakt wat de 
vooronderstellingen van de respondenten zijn. Hier-
door is ook niet bekend welke criteria men gebruikt 
bij de beoordeling van de ernst van misdrijven. Deze 
beoordeling is volgens de auteur ook sterk afhankelijk 
van een aantal elementen van de specifieke omstandig-
heden waarin het misdrijf plaats vindt, zoals leeftijd, 
motief, doe en eventueel wapen van de dader en ken-
merken van het slachtoffer. Aan 50 personen werd 
gevraagd het beeld te beschrijven wat zij hadden van 
tien misdrijven en welke factoren elk van deze mis-
drijven meer of minder ernstig maakten. De auteur 
ziet in de resultaten van het onderzoek een bevestiging 
van zijn vermoedens en tevens dat er onder de res-
pondenten weinig overeenstemming bestond. 
Met literatuuropgave. 

18 
Cullen, F. T., M. Todd Larson and R. A. Mathers. 
Having money and delinquent involvement: the 
neglect of power in delinquency theory. 
Criminal justice and behavior, 12e jrg., nr. 2, juni 
1985, blz. 171-192 (USA). 

Len gangbare opvatting over het verband tussen sociale 
klasse en delinquentie is dat deprivatie — sterk gerela-
teerd aan sociale klasse — leidt tot delinquent gedrag. 
In dit onderzoek gaan de auteurs uit van de gedachte 
dat de mate waarin jongeren over materiele middelen 
beschikken niet afhankelijk van de sociaal-economi-
sche klasse van hun ouders hoeft te zijn. 190 van de 
230 benaderde eerste en tweede jaars high school 
studenten, leeftijd 14-16 jaar, 40% jongens, vulden 
een vragenlijst in met als onafhankelijke variabelen 
sexe, leeftijd, en de sociaal-economische klasse van de 
ouders en de mate waarin zij zelf over materiele 
middelen (TV, motorfiets, eigen geld, etc.) beschikten 
en met as afhankPlijke variabele zelf gerapporteerd 
onwettig gedrag, 	;rnst varierend van dronkenschap 
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tot het plegen van geweld. De resultaten laten lien dat 
er — in tegenspraak met de deprivatiehypothcse — een 
positief verband bestaat tussen het beschikken over 
materiele middelen en delinquent gedrag. De auteurs 
stellen echter dat de redenen voor delinquent gedrag 
voor jongeren veelal andere zijn dan voor volwassenen; 
het is opwindend en verschaft een gevocl van vrijheid. 
Materiele middelen (i.h.b. een auto) geven jongeren 
de gelegenheid zich aan controle van ouders te on t-
trekken. Volgens de auteurs kan een dergelijk gczichts-
punt, meer dan de bestaande theoretische kaders, het 
inzicht m.b.t. delinquent gedrag vergroten. 
Met literatuuropgave. 

19 	 • 
Martens, F. T. and M. Cunningham-Niederer. Media 
magic, Ina fla mania. 
Federal probation, 49e jrg., nr. 2, juni 1985, 
blz. 60-68 (USA). 

In dit artikel wordt de rol van de schrijvende pers bij 
de beeldvorming over de georganiseerdc misdaad 
geanalyseerd. Dit gebeurt aan de hand van een 
representatieve steekproef van 453 kranteberichten, 
in de VS verschenen tussen 1976 en 1980. Wat opvalt . 
is dat de wijze van bcrichtgeving nicer beantwoordt 
aan het stereotype beeld dat men over dit soort mis-
daad heeft dan aan de realiteit. Het meest gangbare 
beeld over de Mafia, als organisatie van oorspronkelijk 
Italiaanse misdadigersfamilies die vooral het Noord-
Oosten van de VS onveilig maken, wordt erin 
versterkt, alsof men elders in de VS geen georganiseer-
de misdaad kent en abet het voornamelijk ltalianen 
zijn, die erachter zitten. Het beeld dat zodoende ont-
staat is op verschillende punten tegenstrijdig: zo 
wordt bijv. door de bejubeling van de ongrijpbare 
beroepscrimineel de indruk gewekt dat men hopeloos 
onmachtig is in de aanpak van de georganisecrde 
criminalitcit terwid tegelijkertijd een grote bewonde-
ring wordt gewekt voor de georganiseerde criminelen. 
Ook worden regional° en ethnische stereotyperingen 
versterkt, hetgeen andere delen van de VS een argu-
ment geeft om niets aan de eigen, ontkende, 
georganiseerde criminaliteit te doen. Het draagt Cr ook 
toe bij dat politieke leiders met een Italiaanse afkomst 
wantrouwend tegemoet worden getreden. Dc auteurs 
wijzen de media in dit opzicht op hun verantwoorde-
lijkheid. 

20 
Verhagen, J. Differentiatie en consistentie in de aan-
pak van criminaliteit. 
Balans, 16e jrg., nr. 7, 1 september 1985, biz. 23-25 
(N). 

• • 
• Na cen korte inlciding volgt cen letterlijke weergave 

van de belangrijkste onderdelen van de samenvatting 
van het beleidsplan `Samenleving en Criminaliteit' 
dat eind mei 1985 door de Minister en Staatssccretaris 
natnens het Kabinet aangeboden word aan de Tweede 
Kamer. De sleutelwoorden van het beleidsplan: 
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`differentiatie' en `consistentie', worden toegclicht 
en vervolgens worden de voornemens m.b.t. bestuur-
lijke preventie, de politic en justitie voor de periode 
1986-1990 uiteengezet. Tot besluit vermeldt de 
auteur de vijf hoofdlijnen die door de Minister 
werden genoemd tijdens de presentatie van het 
rapport aan de pers, te weten: het onderscheid tussen 
zware en `kleine' criminaliteit en de nadruk op pie-
ventie, samenhang, alternatieve straffen en zorg voor 
het slachtoffer. 

21 
Wild, R. and A. Sutton. Small business: white-collar 
villains or victims? 
International journal of the sociology of law, 13e jrg., 
nr. 3, augustus 1985, blz. 247-259. 

In 1973 verscheen in Australie een rapport over de 
op zijn minst slordige praktijken van een firma die 
betrokken was bij de financiering van activiteiten 
van kleine zakenlieden en daar uiteindelijk zelf aan ten 
gronde ging. Ingaand op de betrokkenheid van deze 
groep in witte-boordencriminaliteit merken de 
auteurs op basis van dit rapport op dat deze onder-
nemers het zaken doen zien als een bepaalde levensstijl 
met bijbchorende statussymbolen die tot elke prijs 
behouden moet blijven. Hun primaire belangstelling 
gaat uit naar het kunnen behoudcn van deze status-
symbolen zoals een groot huis in een chicque wijk en 
een dure auto. Hiermee relativeren de autcurs enigszins 
de ideeen van Leonard en Weber die de regelover-
tredende kleine zakenlieden zien als slachtoffers van 
economische pressie. Tot slot geven de autcurs een 
eerste aanzet tot een nieuwe theorievorming'over 
witte-boordencriminaliteit. Op basis van enkele 
antropologische studies zien zij namelijk een analogic 
tussen makelaars of tussenpersonen in onderontwik-
kelde landen en de 'petit bourgeois' in Westerse 
samenlevingen. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

22 
Anderson, P. R. and C. G. Pettigrew. Effects of 
doublebunking on adult male state prisoners. 
Corrective and social psychiatry, 31e jrg., nr. 2, 
april 1985, blz. 46-54 (USA). 

Als gevolg van de capaciteitsnood in Amerikaanse 
penitentiaire inrichtingen worden steeds vaker 
stapelbedden gebruikt om de gedetinecrden ondcr te 
brengen. In het beschreven onderzoek worden 
gevangenis-eenheden met en zonder stapclbedden 
vergeleken in termen van de frequentie van geweld-
dadig gedrag (incl. automutilatic); de hoogte van de 
bloeddruk van de gedetineerden; scores op een test 
die man ifeste angst registreert; en door gedetineerden 
zelf aangegeven ontevredenheid met de huisvesting. 
Het deelonderzoek naar gewelddadig gedrag betrof 
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incidenten die zich in vijf gevangenissen hadden voor-
gedaan. Het bloeddruk-onderzoek had betrckking op 
155 volwassen gedetineerden uit dezelfde inrichtingen. 
De manifesto angsttest word afgcnomen bij 117 vol-
wassen gedetineerden. Aan hen werden ook de 
vragen voorgelegd die betrekking hadden op dc onto-
vredenheid met de huisvesting. De resultaten van de 
verschillende deelonderzoeken wijzcn or volgens de 
auteurs op dat het gebruik van stapelbedden leidt 
tot meet gewelddadig gedrag, tot eon verhoogde 
bloeddruk, tot eon grotere angst en tot eon grotere 
on tevredenheid. De resultaten gcven hierover echter 
goon definitief uitsluitsel. 
Met literatuuropgave. 

23 
Managerial'stress in corrections personnel; by R. B. 
Weinberg, J. H. Evans, C. A. Otten etal. 
Corrective and social psychiatry, 31e jrg., nr. 2, april 
1985, blz. 39-45 (usA). 

De auteurs bespreken eon onderzoek waarvan het doel 
was de aard on de intensiteit vast to stellen van stress-
ervaringen van managers van penitentiaire inrichtingen. 
Daartoc werd eon vragenlijst voorgelegd aan 32 
gevangenis-managers en — ter vergelijking — aan 
managers van andcre welzijnsorganisaties: twee 
psychiatrische ziekenhuizen, twee centra voor de 
geestelijkc volksgezondheid on eon algemeen zieken-
huis. Met behulp van de vragenlijst kon wordcn vast-
gesteld welke omgevingsstressoren in de verschillende 
gevallen relevant waren. Uit de vergelijkende studio, 
block dat de penitentiaire managers evenveel stress 
ervoeren als hun collega's in de andere onderzochtc 
welzijnssectoren. Wel verschilde de aard van de stres-
soren sterkt. De stressoren van dc penitentiaire mana-
gers hadden vooral to maken met de relaties met 
ondergeschiktcn. Het onderzoek toont daarmce op- 

' nieuw aan dat de voornaamste oorzakcn van stress in 
het penitentiairc veld zijn gelegen in de leidinggevende 
aspccten van het work on in de intern-organisatorische 
verhoudingen. De auteurs bevelen de invoering van 
zg. quality circles (QC) binnen het work aan. Eon QC 
bestaat uit eon kleinc groep functionarissen die 
samen met een supervisor de problemen in hun work 
identificeren on analyseren. 
Met literatuuropgave. 

24 
Melk, G. D. Resocialisatie in de gevangenis. 
Delikt en delinkwent, 150 jrg., nr. 8, oktober 1985, 
blz. 749-765 (N). 

In dc beleidsnota Taak on Toekomst van het Neder-
landse Gevangepiswezen wordt afgezien van het 
streven naar resocialisatie als eon to hoog gesteld doe. 
Volgens de sehrijver is doze conclusie evenwel onge-
grond. Verschillcnde oorzaken waarom het resocialisa-
tiebeleid is mislukt, worden door hem aangegeven. De 
bclangrijkste factor daarbij is de overheerscnde waarde. 
die binnen het gevangcniswezen wordt toegekend aan 
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hahdhaving van orde en rust. De fixatie op deze twee 
begrippen leidt Cr onder meer toe dat bij de begelei-
ding van de gedetineerde de aandacht vooral uitgaat 
naar zijn detentiesituatie en niet naar zijn groei in zijn 
levenssituatie. Ook andere aspecten van het orde- en 
rustprincipe worden door de schrijver belicht. Tot slot 
komt hij met enkele voorstellen om het resocialisatie- 
streven nieuw leven in de blazen. Een van zijn voor-
stellen komt neer op splitsing van de gevangenisleiding 
in cen directiefunctionaris die zich tot het manage-
ment van de inrichting beperkt en een directielid dat 
zich uitsluitend bezighoudt met het resocialisatie-
beleid. Ook de taak van de hulpverleners dient 
geschoond te worden. 

25 
Melvin, K. B., L. K. Gramling and W. M. Gardner. A 
scale to measure attitudes toward prisoners. 
Criminal justice and behavior, 12e jrg., nr. -  2, juni 
1985, blz. 241-253 (USA). 

In dit artikel geven de auteurs een beschrijving van de 
constructie en validatie van de attitudes toward 
prisoners scale (ATP). Uitgangspunt waren 73 items, 
ten dcle evaluatieve uitspraken over gedetineerden, 
door een van de auteurs gehoord tijdens zijn werk in 
gevangenissen, ten dele aangepaste items van bestaan-
de attitudeschalen. D.m.v. factoranalyse ontstond cen 
schaal met 36 items die ten minste .47 correleerden 
met cen gezamenlijke algemene factor. De betrouw-
baarheid (split-half en test-retest) is gem iddeld tot 
hoog. Validatie vond plaats door vijf groepen perso-
nen, waarvan verwacht kon worden dat de attitude 
t.a.v. gedetineerden per groep zou verschillen, met 
elkaar te vergelijken op hun ATP-score. De verschil-
len zijn significant en qua richting overeenkomstig 
de vcrwachting. De auteurs geven vervolgens een 
aantal suggesties voor het gebruik van de schaal en 
verdere validatie ervan. Ten slotte geven zij in een 
appendix de volledige ATP schaal. 
Met literatuuropgave. 

26 
Moerings, M. Doe de gevangene de deur uit. 
Proces, 64e jrg., nr. 11, november 1985, blz. 299— 
305 (N). 

In de afgelopen vier jaar is de gedetineerdenbevolking 
in de Verenigde Staten meer dan verdubbeld. Het 
tekort aan plaatsruimte in de gevangenissen is dan 
ook bijzonder groot. Op deze grootschalige proble-
matiek wordt o.a. gereageerd door het in toenemen-. 
de mate inschakelen van het particuliere initiatief bij 
het bouwen en `runnen' van gevangenissen. Zo is de 
particuliere sector zelf begonnen gevangenissen te 
financieren en te bouwen om deze vervolgens aan de 
overheid te huur aan te bieden. Privatisering doet 
zich ook voor in het management van penitentiaire 
inrichtingen. Er zijn ongeveer 25 inrichtingen die 
worden geleid door particuliere, voornamelijk op 
winst gerichte organisaties. De auteur wijst dit af. 
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• Strafexecutie maakt nl. inbreuk op een van de funda-
mentele grondrechten van de mens. Uitsluitend de 
overheid mag doze taak op zich nemen. Eon derde 

. manier waarop privatisering in het Amerikaanse 
gevangeniswezen doordringt betreftde gedetineerden-
arbeid. Steeds meer worden op het profikbeginsel 
stoelende ondernemingen betrokken bij penitentiaire 

"werkprogramma's. Ook hiertegen heeft de auteur 
bezwaar.. 

27 
Tulkens, J. J. J. Orientierung auf die Gesellschaft — 
Plane und Praxis des niederlandischen Gefangnis-
wesens. 
Zeitschrift fiir Strafvollzug und Straffalligenhilfe, 
34e jrg., nr. 5, oktober 1985, blz. 259-263 (BRD). 

Resocialisatie houdt volgens de autcur in dat de vrij-
heidsstraf op de maatschappij is georienteerd. Fen 
aantal ontwikkelingen die in dit opzicht in Neder-
land hebben plaatsgevonden, worden besproken, zo-
als de uitbreiding van de verloffaciliteiten voor 
gedetineerden, de invoering van het bezoek zonder 
toczichiin de pcnitentiaire inrichtingen; de regiona-
lisatie van de inrichtingen on de fasering van de deten-
tie van eon gesloten naar een moor open opvang. 
Wezenlijk is ook dat het work van het executieve 
personeel steeds moor con verzorgend karakter krijgt. 
Tot slot: bcspreekt de auteur vat hij eon verzorgings- 

• systeem 'noemt. Dit systeem omvat con nieuw snort 
inrichtingsfunctionaris, eon nicuwe inrichtings-
organisntie on eon nieuw programma van activiteiten. 
Realisering van het systeem verloopt in 7 fasen, waar-
van de perste vier (o.a. vorming van teams van be-
waarders, invoering werkoverleg in de inrichtingen) 
al min of meerzijn bereikt. De 5e fase betreft eon 
verandering van de organisatie on het management 
van de inrichting; in de 6e rase wordt de functie van 
bewaarder uitgebouwd tot die van volwaardig peni-
tentiairinrichtingswerker. De 7e on laatste fase 
betreft:d&opleiding van de nieuwe penitentiaire in-
richtingswerkers. 

Reclassering 

Kenneth-Moran, T. and C. Lindner. Probation and 
the hi-technology revolution: is a reconceptualization 
of the traditional probation officer role model 
inevitable? 
Ciminàtjustioo review, 10e jrg., nr. 1,1ente 1985, 
blz. 25-32 (USA). 

De auteurs bespreken in hun grondig artikel eon groot 
aantal mogelijke gevolgen van automatiscring op het 
gcbiedIvan reclassering. Zij stollen dat door de invoc-
ring van de computer de rot vande reclasserings-
ambtenaar on de aard van zijn contacten fundamen-
teel zal wijzigen. Dc verwachting wordt uitgesproken 
dat de,nadruk moor zal komen to liggen op de wets- 
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handhavende taak en minder op de rehabilitatietaak. 
De voorwaardelijke-in-vrijheidstelling zal m.b.v. de 
computer beter gevolgd kunnen worden (waardoor 
indirect de rehabilitatie wellicht ook soepeler zal 
verlopen). Makkelijker zal ook een koppeling gelegd 
kunnen worden met allerlei zorgverlenende instan-
ties. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit, maar ook 
voor de inhoud van de functie. De vraag rijst dan 
of een maatschappelijk-werkopleiding wel nodig is, 
of op z'n minst hoe bepaalde taken verdeeld moeten 
worden tussen hoger en minder hoog opgeleiden. 
Met literatuuropgave. 

29 • 
Robertson, J. M. and J. V. Blackburn. An assessment 
of treatment effectiveness by case classification. 
Federal probation, 48e jrg., nr. 4, december 1984, 
blz. 34-38 (USA). 

In dit artikel worden de resultaten besproken van een 
onderzoek onder delinquenten die in 1975 en 1976 
in Alabama onder toezicht van de reclassering 
(probation) werden geplaatst. Vergeleken werden een 
groep van 89 delinquenten die in het kader van de 
'probation' een speciale behandeling onderging en 
een groep van 91 delinquenten die zondek speciale 
behandeling onder reclasseringstoezicht was geplaatst. 
In de analyse werden steeds subgroepen vergeleken 
die een zelfde recidive-risico hadden. Die recidive-
risico werd vastgesteld met behulp van een viertal 
schalen. 
Onderscheiden werden een groep met een minimaal, 
een gemiddeld en een maximaal recidive-risico. Als 
succescriterium werd het percentage gevallen gehan-
teerd, waarbij de beslissing tot 'probation' werd 
herroepen. De behandelingsgroep bleek in 10 van 
de 12 onderscheiden categorieen een lager misluk-
kingspercentage te hebben. De auteurs trekken hieruit 
een positieve conclusie ten aanzien van het effect van 
behandeling als onderdeel van 'probation'. 
Met literatuuropgave. 

30 
Vos, A. de en Th. van Haaren. Recessie -repressie. 
Proces, 64e jrg., nr. 9, september 1985, blz. 235-
241 (N). 

De ontwikkeling van het reclasseringswerk in' Neder-
land sinds 1823 wordt geschetst in het licht van de 
veranderingen in het sociaal-economisch klimaat. - 
De auteurs geven aan hoe de oorspronkelijke vrij-
willigersorganisatie van de reclassering in periodes 
van recessie steeds afhankelijker werd van de over-
heid. Hun betoog mondt uit in een aanval op de in 
bun visie in 1982 in gang gezette ontwikkeling Yam 
de reclassering tot een verlengstuk van Justitie. Met 
de nota `Reclassering op een nieuwe leest' die leidde 
tot een nieuwe organisatie van het reclasseringswerk 
vanaf 1 januari 1986, is volgens de 'authors het werk 
geen welzijnswerk meer op bet. terrein van justitie, 
maar is het een integraal onder.deel..yan de straf- • 

• 



rechtspleging gewordcn en daarmee .ondergeschikt 
aanbet repressie- en controle-apparaat van de 
overheid. • 

Psychiatrische zorg 

31 
Bameveld, P. D. Studiedagen tbr. 
Balans, 16e jrg., or. 7,1 september 1985, blz. 13— 
22 (N). 

Het eerste dcel van het artikel bevat een korte weer-
gave van de inleidingen en discussies tijdens de 
studicdagen TBR, die op 28 en 29 maart 1985 
werden gehouden, met als thema de rechtspositie 
van TBR-gestelden. Volgens het verslag werd tijdens 
deze dagen vooral ingcgaan op het spanningsveld 
tussen een in te voeren rechtspositieregeling, met 
klachtenprocedures, enerzijds en de behandeling 
anderzijds. In het tweede deel van het artikel wordt 
de lezing van R. E. van Galen-Herrmann integraaI 
weergegeven omdat deze een goedc inleiding gecft 
op het interim-rapport van de commissie-Haars 
dat vIak voor de studiedagen werd uitgegeven. In de 
lezing wordt op heldere wijze ingegaan op het 

362 	spanningsveld tussen de maatregel TBR en de klas-, 
sieke giondrechten (artt. it/rn 17 van de Grondwet), 
de procedure voor de behandeling van klachten, 
de toepassing van dwangmaatregelen en rechten 
m.b.t. de behandeling. 

32 
Beyaert, F. H. L. Psychiatrische experimenten met 
mensen. 
Medisch contact, 40e jrg., nr. 33,16 augustus 1985, 
blz. 994-996 (N). 

Experimenten met mensen is het toepassen van een 
behandeling of juist het nalaten ervan, met (ook) 
een ander oogmerk dan de genezing van de patiMit. 
Deelname aan een psychologisch, psychiatrisch of 
socioIogisch experiment is in de ogen van de autcur, 
hoofd van het Pieter Baan Centrum, een beslissing 
die aan de zelfstandigc mondige burger moct worden 
overgelaten. Echter, indien deelname aan een 
experiment wordt gevraagd aan mensen, die op 

• enigerlei wijze als persoon dan wel door de situatie 
waarin ze zich bevinden (geibstitutionalisecrden) 
(kinderen, zwakzinnigen, psychiatrischc en geria-
trische patienten, militairen enz.) belemmerd zijn 
in hun vrije beslissing, dan mocten deze beschermd 
worden door de gezaghebbenden. Declname aan een 
mogelijk schadelijk of riskant experiment mag niet 
zonder meer gevraagd worden aan minder-mondige 
mensen, die niet in volle vrijheid kunnen beslissen. 
Bovendien moet er, wanneer het gaat om geinsti-
tutionaliseerden, steeds voor worden gezorgd dat de 
deelnanie wordt verzocht door een externc onder-
zoeker, die nadrukkelijk niets te maken heeft met 

• het reilen en zeilen binncn het instituut, noch met 



de vrijheden en gunsten voor de geihstitutionali-
seerden, opdat geen valse verwachtingen bij hen 
ontstaan. 

33 
Hoven, F. ten. Resocialisatie van TBR-gestelden. 
Proces, 64e jrg., nr. 10, oktober 1985, blz. 279-286 
(N). 

De maatregel TBR wordt gekenmerkt door een zekere 
tweeslachtigheid. Naast de eis van beveiliging van de 
maatschappij staat als doel de genezing van de gedeti-
neerde. Behandeling wordt in feite afgedwongen, 
waarbij een schijnaanpassing en -motivatie op kan 
treden. Succes van een behandeling is moeilijk meet-
baar. Naast het beveiligingsaspect hebben inrichtingen 
te maken met sociale integratie van de verpleegde als 
doelstelling. Factoren, die een goede resocialisering 
en daarmee beperking van de kans op recidive in de 
weg staan, zijn: onzekerheid over de duur van de op-
name; institutionalisering, verlies van individuele 
identiteit en beslissingsvaardigheid; disculturatie, het 
ontwikkelen van een ilusionair beeld van de buiten- 
wereld, verlies van contacten en stigmatisering. Veran-
dering in deze situatie zou volgens de auteur mogelijk 

363 zijn door verbetering van contacten met de buiten-
wereld tijdens de detentie (o.a. royalere bezoek- en 
verlofregelingen, meer halfopen inrichtingen en niet 
institutionele psychiatrische behandeling). Dit kan 
tot een betere resocialisatie leiden, waarmee ook het 
maatschappelijk belang van beveiliging gediend zou 
zijn. 
Met literatuuropgave. 

34 
Koenraadt, F. De interne rechtspositie van verpleeg-
den in TBR-klinieken. 
Proces, 64e jrg., nr. 10, oktober 1985, blz. 267-278 
(N). 

In dit artikel wordt in grote lijnen het interimrapport 
besproken van de commissie Haars, die een interne 
rechtspositieregeling voor tbr-gestelden voorbereidt. 
Na het opnoemen van een aantal uitgangspunten komt 
het probleem van de spanning tussen veiligheid en 
rechtspositie ter sprake, evenals de veelvuldige 
vervlechting Van verpleging, behandeling en dwang. 
De auteur geeft in het kort de inhoud weer van de 
belangrijkste materiele rechten en voorziet deze van 
commentaar. Het betreft: plaatsing; behandeling; 
informatie; onaantastbaarheid van het lichaam; bewe-
gingsvrijheid binnen en buiten de inrichting; contac-
ten met de buitenwereld en verblijf in de open lucht. 
I.v.m. de formele rechtspositie wordt een beldag-
commissie en een centrale beroepscommissie voor-
gesteld ter behandeling van klachten. 
T.a.v. individuele grieven wordt de voorkeur gegeven 
aan een interne commissie van toezicht. Bij de 
bespreking van de materiele rechtspositie zijn de 
uitgangspunten engiszins op de achtergrond geraakt, 
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aldus dc auteur, vermoedelijk•i.v.m. de politieke 
haalbaarheid van het voorstel. 
Met literatuuropgave. 

35 
Swanson, L. and M. Kay Biaggio. Therapeutic perspec-
tives on father-daughter incest. 
The American journal of psychiatry, 142e jrg., or. 6, 
juni 1985, blz. 667-674. 

De laatste tijd blijkt dat incest vccl frequenter voor- 
komt dan lange tijd is gedacht. Aan de hand van 
literatuur geven de atiteurs eerst de historische ont-
wikkeling weer van de opvattingen over incest. Na 
ecn aanvankclijke erkenning van het probleem door 
Freud volgde een lange periode waarin incesterva-
ringen voornamclijk aan de fantasie van het kind 
werden toegeschreven. Hoewel incest enerzijds ten 
zeerste word afgekeurd, werd hierdoor anderzijds 
ook schuld gelegd bij het slachtoffer. Vervolgens 
beschrijven de auteurs de psychodynamische en 
interactionele processen die cen rol spelen bij het 
ontstaan van incest. Zo had de vader in zijn jeugd 
vaak een gcstoorde affectieve relatie met zijn eigen 
ouders; de mocder is een uitermatc afhankelnke 
passieve persoonlijkheid, vaak zelf slachtoffer van 
incest, die een deel van haar rol aan de dochter over-
draagt; het kind dat voor dc veivulling van haar 
behoef ten geheel afhankelijk is van de ouders, langt 
d.m.v. de incestueuze relatie ten minste enige 
affectiviteit en heat daardoor belang (zij het ambi-
valent) bij het in stand houden en dus Met openbaren 
van de incest. Ten slotte gaan de auteurs in op dc 
therapeutische mogelijkheden, zowel voor het kind 
als voor de Nolwassene die in haar jeugd incest-
slachtoffer is geworden. 
Essentieel is herkenning van het probleem en ver-
volgens de vorming . van eon vertrouwensrelatic met 
de therapeut. Giaretto behandelt bet hele gezin; doze 
benadering lijkt goede resultaten te hebben, met 
name omdat bet gezinsverband vaker intact kan 
blijven. 
Met literatuuropgave. 

Kinderbescherming 

36 . 
Kratcoski, P. C. School disruption and violence 
against teachers. 
Corrective and social psychiatry, 31e jrg., nr. 3, 
juli 1985, blz. 88-96 (USA). 

In dit surveyonderzoek vulden 778 jotigeren van 
ongeveer 16 jaar (middelbare scholieren en jeugdige 
delinquenten) cen vragenlijst in over bun eigen 
betrokkenheid bij ordeverstoringen op school en 
geweld tegen het onderwijzend personeel. De gege-
yens suggereren dat het bij dit soort gebeurtenissen 
vooral om jonge mannen gaat, veclal uit gebroken 
gezinnen of gezinnen die slecht functionercn. Het 
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zijn jongens die ook buiten school in groepsverband 
criminele gedragingen vertonen. Het artikel haalt 
verschillende theoretische inzichten aan om te 
verklaren waarom juist dit soort jongeren zo agressief 
is tegen mensen uit hun directe omgeving. Sleutel-
begrip in deze verklaringen is de frustratie die voort-
vloeit uit het niet goed presteren op school. Daar-
naast is een belangrijke factor de sociaal-economische 
en de sociaal-emotionele achtergrond van het gezin. 
De auteur meent dat, voor zover het geweld voort-
komt uit specifieke problemen op school, oplos-
singen gezocht dienen te worden in het motiveren 
van de probleem-jongeren. 
Het erkennen en het belonen van sclioolprestaties 
van deze jongeren, ongeacht hun feitelijke bekwaam-
heid of sociaal-economische achtergrond, zou 
ertoe kunnen bijdragen dat ze zich niet meer op 
deviante manieren hoeven te bewijzen. De auteur 
beschrijft enkele projecten, waarin op succesvolle 
wijze de motivatieproblematiek van jonge delin-
quenten is aangepakt. 
Met literatuuropgave. 

37 
Reilly, T. F., L. J. Wheeler and L. E. Etlinger. Intel-
ligence versus academic achievement: a comparison 
of juvenile delinquents and special education classi-
fications. 
Criminal justice and behavior, 12e jrg., nr. 2, juni 
1985, biz. 193-208 (USA). 

Op scholen in Amerika met speciale klassen voor 
bijzonder ondervvijs, bedoeld voor kinderen met 
emotionele stoornissen, leermoeilijkheden of geeste-
lijke achterstand, zijn onder de leerlingen ook jeug-
dige delinquenten aan te treffen. Zij staan daar 
formeel niet als delinquent, maar onder de toepasse-
lijke probleemcategorie te bock. in dit onderzoek 
vergelijken de auteurs 21 kinderen met emotionele 
stoornissen, 20 met enige (behandelbare) geestelijke 
achterstand, 40 met leerproblemen en 40 jeugdige 
delinquenten op zowel een intelligentie- als een 
kennistest (resp. de Wechsler intelligence scale for 
children-revised en de Wide range achievement test). 
Uit een univariate variantie-analyse blijkt dat jeugdige 
delinquenten qua intelligentie vergelijkbaar zijn met 
kinderen met leerproblemen en kinderen met emotio-
nele stoornissen en qua kennisniveau met kinderen 
met leerproblemen en kinderen met enige geestelijke 
achters.tand. De combinatie van beide tests laat zien 
dat jeugdige delinquenten het best te vergelijken 
zijn met kinderen met le.erproblemen. Dit correspon-
deert met eerder onderzoek dat aangeeft dat veel 
jeugdige delinquenten ook problemen met leren 
hebben. De auteurs concluderen dat onderwijzers 
van jeugdige delinquenten getraind moeten zijn in 
speciale onderwijsmethoden en vertrouwd met de 
emotionele manifestaties van leerproblemen. 
Met literatuuropgave. 
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38 
Schneider, A. L. and P. R. Schneider. The impact of 
restitution on recidivism of juvenile offenders: 
an experiment in Clayton County, Georgia. 
Criminal justice review, 10e jrg., nr. 1, lente 1985, 
biz. 1-10 (USA). 

In het jeugdrecht bestaat een toenemende belang-
stelling voor schadevergoeding als straf. Tot voor kort 
was Cr cchter weinig informatie beschikbaar over de 
effecten hiervan. De auteurs doen verslag van een 
onderzoek naar deze effecten. Bij een eerdere studie 
werden geen significant positicve effecten van 
schadevcrgoeding gevonden, hoewel er wel sprake 
was van een gunstige invlocd op psychologische testen. 
In een ander onderzock bleken contact met het 
slachtoffer en con schadevergoeding van minder dan 
$ 100 gunstige resultaten te geven. Oak wordt elders 
een 5% verlaagd recidivisme gemeld. Zoals zo vaak 
kleven echter aan diverse studies methodologische 
bezwaren, met name Las. de controlegroep. In het 
door de auteurs beschreven onderzoek werden vier 
strategieen vergeleken: schadcvergoeding, gespreks-
therapie, cen combinatie van doze twee en een con-
trolesituatie van, zoals gebruikelijk, reclassering en 
opsluiting. De plaatsing vond in feite at random plaats. 
Schadevergoeding moest in geld warden betaald of 
in natura door dienstverlening. Het recidivisme over 
een follow-up periode van drie jaar bleek in de 
restitutiegroepen in het algemeen lager. De combina-
tic met gesprekstherapie bleek niets toe te vocgcn. 
In tabellen wordt overzichtelijk de recidive voor de 
soorten delicten van dc verschillende grocpen weer-
gegcven. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

39 	• 
Barrington, R. C. and D. M. S. Peace. HOLMES: the 
development of a computerised major crime inves-
tigation system. 
The police journal, 58e jrg., nr. 3, juli/september 
1985, blz. 207-223. 

De auteurs beschrijven con in 1974 begonnen onder-
zoekproject van het Wetenschappelijk Onderzoek-
centrum van het Britse Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Doe was een onderzoek naar de mogelijkheid 
van de tocpassing van computers in de opsporing 
van ernstige misdrijvcn. Een van de eerste op te 
lossen problemen was dat in de te ontwikkelen 
software de opgeslagen gegevens op eenvoudige wijze 
terug te vinden moesten zijn. lien daarmee samen-
hangend vraagstuk bctrof het vinden van ecn proce-
dure t.b.v. de data-input. Gaandeweg konden enige 
subsystemen als voorloper van het uiteindeLijke 
systeem bij wijze van experiment met succes worden 
gebruikt bij enkele klcine en middelgrote recherche-
zaken. Ze bleken in staat de daarbij betrokken 
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rechercheteams op effici6nte wijze te kunnen bege-
leiden. Op basis van de in dit project ontwikkelde 
normen kan de industrie nu de geschikte computer-
apparatuur en -programmatuur leveren voor de 
installatie van dit tot 'Home Office Large Mayor 
Enquiry System (HOLMES) gedoopte recherche-
systeem. 

40 
Bluer, F. en F. Vaandrager. Politie- informatie-
systemen, automatisering en privacy. 
Kwartaalschrift privacy en persoonsregistratio, 
10e jrg., nr. 3, september 1985, blz. 15-19 (N). 

Dit artikel is gebaseerd op de door de tweede auteur 
samen met P. Pettinga geschreven scriptie in het 
kader van het vak `Informatica en samenleving', dat 
door de eerste auteur wordt gedoceerd aan de 
RU Leiden. Allereerst wordt door de auteurs inge-
gaan op de geautomatiseerde herkenningsdiensten. 
Het voornaamste doel van het geautomatiseerde 
herkenningsdienst systeem is de opsporing van 
strafbare feiten, m.n. de identificatie van daders van 
misdrijven en vermiste personen. In dit artikel 
wordt de werking van dit systeem uitgelegd en de 
voordelen besproken. Vervolgens wordt er enige 
aandacht besteed aan de overige systemen en aan de 
taakstelling van de Commissie van Toezicht. Hierna 
wordt ingegaan op de problemen die invoering 
van deze automatisering met zich mee bracht. 
Besproken worden de gegevenslekken, de datahonger, 
de koppeling van bestanden, de omvang en samen-
stelling van de Commissie van Toezicht en enkele 
organisatorische aspecten. De auteurs menen o.a. 
dat het politie-apparaat een zekere mate van auto-
nomie lijkt te hebben die duidelijk uitgaat boven de 
keuzen die betrekking hebben op een adequate 
taakuitvoering. Over de toezichthoudende taak 
bij de Wet op de Politieregisters wordt in het 
algemeen veel te luchthartig gedacht. 

41 
• Bouman, I. Merken versterkt betrokkenheid publiek 

bzj kleine criminaliteit. 
Algemeen politieblad, 134e jrg., nr. 14,6 juli 1985, 
blz. 320-322 (N). 

Op veel plaatsen in ons land zijn de laatste tijd met 
succes fietsmerkacties gehouden. De auteur gaat in dit 
artikel in op het tweeledige gevolg van dergelijke 
acties. Door het Regionaal Bureau Voorkoming Mis-
drijven werd aangetoond dat in Limburg de fietsen-
diefstal in 1984 (toen gedurende de maanden april 
en mei de actie gevoerd werd) met ruirh 20% was 
gedaald (tegenover een jaarlijkse stijging tot dan 
toe van 12%). Daarnaast is gebleken dat de acties een 
gunstig effect hebben op de relatie van het publiek 
met de politie en dat de burger er toe gebracht wordt 
zelf 'maatregelen te treffen ter bescherming van zijn 
eigendommen, waardoor de betrokkenheid bij het 
bestrijden van de kleine criminaliteit groter wordt. 
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Mier darb60% van de fietsen in de regio Noord- on 
Midden-Limburg werden gemcrkt. Sinds de actie zijn 
50% nicer fietsen terug bezorgd aan de eigenaar dan 
tevoren.•Bovendien worden gegraveerde fietsen in 
verhouding minder vaak gestolen. 
Eerder was Cr ook con merkactie in Overijssel (1982). 
waarbij het ging om waardevolle bezittingen in het 
algemeen. Ook deze antic sloeg good aan. Na een 
half jaar was in 40% van de woningen eon graveerset 
aanwezig, waarvan driekwart ook gebruikt werd. Ook 
in de stad Groningen nerd cen fietsenmerkactie 
gehouden, waarbij de betrokkenheid groat was. Der-
gelijke acties vragen wel eon aanzienlijke tijdsinves-
tering van de politic. 

Brown, M. F. Criminal informants: some observations 
on use, abuse, and control. 
Journal of police science and administration, 13e jrg., 
nr. 3, september 1985, blz. 251-256 (USA). 

In dit artikel wordt het gebruik van informanten, als 
essentieel onderdeel van recherchewerk en bewijs-
voering, gepropageerd. Aan de hand van jurisprudentie 
worden verschillende aspecten ervan behandeld, 
zoals methoden van werving en &acetic, criteria am te 
bepalen of de geleverde informatie betrouwbaar is en 
de problemen rond de bescherming van de identiteit 
van de informant. De auteur stelt dat werkelijke 
controle over de activiteiten van con informant slechts 
mogelijk is wanneer men diens motieven•om als infor-
mant op te treden doorziet. Verschillende problemcn 
bij het gebruik van informanten worden besproken, 
zoals de vraag wie uiteindelijk over het doen en laten 
van de informanten moot kunnen beslissen (het 

,departement of de individucle opsporingsambtenaren) 
als onk het probleem van mogelijke corrumpering van 
dc opsporingsambtenaren. Het beleid zou crop gericht 
moeten zijn nauwkcurig beschermde dossiers van de 
informanten bij to 'louden, het strong in de gaten 
!louden van de manier waarop de informant opereert 

• om deze to kunnen straffen bij ovcrtreding van de 
regels on het explicitercn van de arbeidsverhoudingen 
tussen de opdrachtgever on de informant. Het gebrui- 

. ken van minderjarigen als informant moet oak verant-
woord geregeld worden. 
Met literatuuropgave. 

43 
Reenen, P. van. Liberal policing in the interventionist 
state. 
Police studies, 8e jrg., nr. 2, zomer 1985, blz. 93-96. 

In Nederland is con discussie gaande over 'de .  vraag of 
' het bestaande systeem valigemeente- on rijkspolitie 

nict moet warden vervangen door een systeem van 
provinciale politie-eenhedcn. Volgens de auteur is 
deze vraag echter minder relevant. Belangrijker is 
de kwestie waardoor de huidige politic in de toekomst . 

, 'moot word,en vervangen, want dat het huidige systeern 
zal vnrdwijnen, daarvan is hij zeker. Het Mtn:lige 
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politie-apparaat is nl. gekoppeld aan een liberale 
constitutionele staat; is met andere woorden gebaseerd 
op principes. De politie vertegenwoordigt het gezag. 
Na de tweede wereldoorlog is het gouvernementele 
bestuur evenwel van karakter veranderd. Het is niet 
langer gebaseerd op principes, maar op haalbaarheid. 
Realistische doelen en een flexibele attitude zijn 
daarbij belangrijk. Deze verandering in gouvernemen-
teel bestuur vereist een daarop afgestemde verandering 
van de politie-organisatie. Een zevental voorwaarden 
waaraan cen politie-apparaat in de moderne, inter-
venierende staat moet voldoen, worden door de 
auteur opgesomd. Wat volgens hem in de toekomst 
nodig is, is een aan het beleid gekoppeld systeem van 
regelhandhaving dat in sectoren is georganiseerd. 
De idee van een betrekkelijk autonome politiedienst 
met een algemene verantwoordelijkheid moet z.i. 
worden verlaten. 

44 
Staal, B. Bestuur over de politie en politic en integri-
teit. Politic in Amerika I. 
Algemeen politieblad, 134e jrg., nr. 12, 8 juni 1985, 
blz. 267-270 (N). 

Deze bijdrage is de eerste van een serie van drie, gewijd 
aan ervaringen en zienswijzen tijdens en naar aanlei-
ding van een studiebezoek aan de Vercnigde Staten. 
(Zie ook exc. nr . 46 en 47). De auteur gaat in op cen 
aantal onderwerpen en stelt vooraf dat het `onzinnig' 
is te veronderstellen dat wat Amerika nu laat zien, in 
Nederland per definitie later ook te zien zal zijn'. Het 
meest opvallende verschil is voor de auteur dat de 
lokale politiezorg een zaak is van de stad zelf. Bij het 
kiezen van een nieuwe burgemeester wordt veelal ook 
de politieleiding vervangen. Dit betekent onder meer 
dat er een grote nadruk ligt op politieke items en dat 
er duidelijk sprake is van een top-down benadering. 
Nederland beschikt naar de mening van de auteur over 
een veel profcssionelere politic dan Amerika. Opval-
lend is ook dat de politic in de VS een `aanvullend 
karakter' heeft. Theoretisch uitgangspunt is dat de 
burger zelf de politie is. De schrijver gaat ook in op 
corruptie en integriteit. Om dit te beheersen beschik-
ken sommige korpsen over een afdeling interne onder-
zoeken en altijd over interne verklikkers (zgn. 'field-
associates'). Daarnaast zijn er diverse voorzieningen 
getroffen zoals roulatiesystemen, aanwezigheid van 
kader bij controles en invallen e.d. 

45 
Vijver, C. D. van der. Oordelen van de bevolking over 
de politie-fimctie. 
Beleid en maatschappij, 12e jrg., nr. 10, oktober 
1985, blz. 253-259 (N). 

In het kader van een groeiende belangstelling voor 
een betere afstemming van het politic-optreden op de 
behoeften van het publiek is er de laatste jaren in 
verschillende landen (ook Nederland) nogal vat 
onderzoek onder de -bevolking verricht. De auteur 
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gceft in dit artikel een summier overzicht van een 
aantal interessante bevindingen uit zijn rapport :Laat 
het ze zelf maar zeggen' (1983), dat een overzicht 
geeft van vat uit ondcrzoek naar voren is gekomen. 
Met gaat voornamelijk om die aspecten van het bevol-
kingsonderzoek die een beeld geven van hetgeen de 
burger van de politic verwacht, zoals algemene oorde-
len, contacten, problemen, prioriteiten, en gevoelens 
van onveiligheid. Uit de bevindingen van de auteur 
blijkt dater sprake is van een nogal complex patroon 
van meningen en verwachtingen naar de politic toe. 
ET blijkt sprake te zijn van een `twee-sporen behoefte': 
enerzijds de behoefte aan aanpak van de zware 
criminaliteit, anderzijds een sterke nadruk op aan-
dacht voor concrete problemen in de eigen woon-
omgeving. Volgens de auteur bieden dergelijke 
gegevens interressante mogelijkheden om beleids-
voering af te stemmen op concrete wensen en ver-
wachtingen van de bevolking. 
Met literatuuropgave. 

46 
Vogelzang, P. Politic en ethnische minderheden. 
Politic in Amerika HI. 
Algemeen politieblad, 134e jrg., nr. 15, 20 juli 1985, 
blz. 339-342 (N). 

In dit derde artikel (zie ook exc. nr . 44 en 47) over 
ervaringen tijdens eon studiereis naar de VS gaat de 
auteur in op de rclatie tussen de politic en etnische 
minderheden. Bij het streven naar een goede rclatie 
staan centraal: het verhogen van de geloofwaardigheid 
van en het vertrouwen in de politic en het creeren van 
open verhoudingen. Het aanstellingsbeleid bij de 
politic, waarbij gestreefd wordt naar eon evenredige 
vertegenvvoordiging van alle rassen in alle functies, is 
hierbij van groot belang. Extra problemcn in de VS 
vormen het grote vuurwapenbezit van de bevolking, 
waardoor ook de politic vaak agressiever optreedt 
(hetgeen door minderheden dan als discriminatie 
geduid wordt), de economische recessie, waardoor 
spanningen ontstaan m.n. onder allochtone bevolkings-
groepen en het opkloppen van incidenten tot rellen 
en rassenonlusten om politieke motieveri. 

47 
Wiarda, J. Relatie politie-publiek: een op resultaat 
gerichte benadering. Politic in Amerika II. 
Algemeen politicblad, 134e jrg., nr. 14,6 juli 1985, 
blz. 315-319 (N). 

Evenals Staal (zic exc. nr . 44) beschrijft deze auteur 
een aantal ervaringen van een studiercis naar de VS. 
Hij gaat daarbij ondermcer in op programma's ter 
verbetering van de relatic met het publiek. De schrijver 
stelt dat het geloof in rcpressie in de VS in het alge-
meen sterk is, vooral bij de politic en de politic-
managers. Over nevenverschijnselen van ongenuan-
ceerde repressie lijkt men zich geen zorgen to maken. 
Eon dergelijke houding komt ook naar voren bij de 
arbeidssatisfactie en persoonlijke ontplooiing. Dit is 
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`eigenlijk geen probleem' omdat het verloop toch 
groot is. Een beleidsprogramma dat niet tot zichtbare 
resultaten leidt binnen een ambtstermijn is minder .  
interessant. Ter realisatie van programma's kiest men 
meestal niet de lange weg van organisatieverandering 
en attitudevorming, maar die van het vormen van een 
speciaal onderdeel naast de bestaande politie-
organisatie. Ook wordt vaak gekozen voor een gefor-
ceerd aanstellingsbeleid voor niet-blanken. De directe 
betrokkenheid van de burgerij bij het beleid van de 
politie wordt gestimuleerd. De auteur vindt dit ook 
voor de Nederlandse situatie van belang. 

Drugs 

48 
Siegal, H. A. The intervention approach to drunk 
driver rehabilitation. 
The international journal of the addictions, 20e jrg., 
nr. 5, mei 1985, blz. 661-673. 

Methoden om het probleem: rijden onder invloed, 
aan te pakken, waren tot voor kort nog niet erg 
succesvol. Onderricht van de rijder d.m.v. films, 
lezingen en groepsdiscussies of behandeling van 
probleemdrinkers door hen bewust te maken en leren 
hanteren van hun problemen hadden wel invloed op 
kennis en houding, maar niet op het gedrag van be-
trokkenen, zodat recidivisme niet verminderde. Er-
varing werd voorts opgedaan bij de bestrijding van 
drankmisbruik in bedrijven. In het 'Weekend Inter-
vention Program', dat in dit artikel beschreven wordt, 
is een combinatie van de verschillende mogelijkheden 
te vinden. Tijdens een weekend wordt cen strak 
georganiseerd programma uitgevoerd met als doe: 
bewustmaken van het probleem en motiveren om 
hulp te willen accepteren. Er wordt onderricht over 
de gevolgen van alcoholmisbruik en de medische 
aspecten ervan gegeven. Groeps- en individuele 
gesprekken vinden plaats, waarna een plan voor 
verdere behandeling opgesteld wordt. De familie 
wordt erbij betrokken en de rechtbank of andere 
verwijzende instantie ontvangt een rapport, hetgeen 
van belang is om tot een gezamenlijke aanpak van de 
bestrijding van drankmisbruik in het verkeer te 
komen. Hoewel algemene conclusies nog niet moge-
lijk zijn, blijken de eerste bevindingen zeer positief 
en blijkt recidive afgenomen te zijn. 
Met literatuuropgave. 

49 
Snow, R. W. and 0. R. Cunningham. Age, machismo, 
and the drinking .ocations of drunken drivers: a 
research note. 
Deviant behavior: an interdisciplinary journal, 6e jrg., 
nr. 1, 1985, blz. 57-66 (USA). 

Onderwerp van studie in dit artikel is de frequentie 
waarmee veroordeelde dronken bestuurders in bepaal-
de locaties alkoholische dranken hebben gebruikt. 
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Aan cen aantal uit de staat Mississippi afkomstige 
veroordeelden wegens rijden onder invloed werd een 
vragenlijst toegestuurd waarin am. de vraag werd 
voorgelegd hoe vaak zij in zeven soorten gelegenheden 
hadden gedronken. Uit de 1319 teruggestuurde ant-
woorden kon worden opgemaakt dat jonge veroor-
deelden meestal buitenshuis alcohol hadden gebruikt, 
bijv. op feestjes, in bars, restaurants of op parkeer-
plaatsen. Na het 25ste levensjaar echter begint het 
drinken in de privesfeer een steeds belangrijkere plaats 
in te nemen. Voor dit verschil in drinkgedrag tussen 
jonge en oudere veroordeelden voeren de auteurs aan: 
de bchoefte van jonge mannen om hun mannelijkheid 
te bewijzen. Voor het tonen van macho-gedrag (stoer 
doen, ruw optredcn, drinken) zouden openbare 
gelegenheden het mcest geschikt zijn. 
Met literatuuropgave. 

50 
Vogt, I. Mach! Alkohol gewalttdtig? Cher den Zuson-
menhang von Alkohol und Delinquenz. 
Drogalkohol, 9e jrg., nr. 2, augustus 1985, blz. 
119-135 (Zwits.). 

Len in de onderzoeksliteratuur voorkomende verkla-
ring voor het verband tussen alcohol en afwijkend 
gedrag legt de nadruk op de door het gebruik van 
alcohol zwakker wordende remmings- en controle-
mechanismen waardoor agressieve impulsen niet meer 
bedwongen kunnemworden. Naast deze directe 
causale relatie tussen alcohol en delinquentie bestaat 
een verklaring waarin wordt uitgegaan van deficient° 
persoonlijkheidsfactoren die een neiging tot afwijkend 
gedrag en/of alcoholmisbruik veroorzaken. De 
auteur meent dat het alcohoUdelinquentie verband 
gezien moet worden als resultaat van een complexc 
interactie tussen maatschappclijke, situationele, 
cognitieve en emotionele factoren. De door de 
alchol veroorzaakte bewustzijnsveranderingen 
brcngen met zich mcc dat deze factoren elkaar ver-
sterken of neutraliseren. Nadat de auteur cmpirisch 
materiaal hceft gepresenteerd vraagt zij tot slot aan-
dacht voor het probleem van het geweld binnen het 
gezia. 
Met literatuuropgave. 
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Congressen 

Explaining Crime: interdisciplinary approaches 
Het Criminologisch lnstituut van de Rijksuniversiteit 
Leiden organiseert in juni 1986 een symposium onder 
de titel: 'Explaining crime: interdisciplinary ap-
proaches'. Alt sprekcrs treden op: Prof. T. Hirschi 
(USA), Prof. S. A. Mednick (USA), Prof. D. Olweus 
(Noorwegen), Prof. M. Klein (USA), Prof. R. Loeber 
(USA), Prof. D. Farrington (UK), Prof. S. Hodgins 
(Canada), Prof. W. Buikhuisen en Dr. E. H. M. Eure-
lings-Bontekoe. De aandacht zal voor gericht zijn op 
de interdisciplinaire benadering van criminaliteit. De 
volgende onderwerpen zullen worden behandeld: 
achtergronden van chronische jeugddelinquentie; 
strafrechtelijke reacties op criminaliteit: forensisch-
psychiatrische aspecten van criminaliteit. Het inschrijf 
geld bedraagt f 120,—, waarbij inbegrepen twee 
lunches. Studenten betalen f 35,—. 

376 	Datum: 5 en 6 juni, 1986. 
Plaats: Doeleneomplex, Cleveringaplaats 1, Leiden. 
lnlichtingen en aanmelding: Mevr. L. M. de Vries, 
Criminologisch Instituut, Garenmarkt'la, 2311 PG 
Leiden, tel. 0717 148333 tst..7372. 

_ 

aamnelding van ,congressen en symposia voor 
deze rubriek diedt .rekening te warden gehouden met 
een produktietermiMvan 2 a 3 maanden. 
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