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VOORWOORD
Een regenboog van ervaringen is opgetekend uit de mond van 167
mensen. Het zijn veelkleurige verhalen waarin regen en zonneschijn
vaak beide voorkomen. In deze publicatie staan de ervaringen tot
het moment van uit elkaar gaan centraal. Het zou wellicht mogelijk
geweest zijn deze terugblik van gescheiden mensen op hun voorbije
huwelijk in grote lijnen kort weer te geven. Ik heb echter gekozen
voor een uitvoerige rapportage en gestreefd naar volledigheid om
de grote variatie in belevingen in beeld te brengen. Deze belevin
gen zijn niet alleen voor gescheidenen herkenbaar, maar ook voor
gehuwden die ooit of nooit gaan scheiden. Dergelijke gegevens zijn
van huwelijken moeilijk te verkrijgen omdat het dagelijks samengaan
openheid over problemen verhindert.
Ik heb de vele kleuren dus zo veel mogelijk in tact willen laten,
wat ook een zwart-wit denken kan tegengaan. Kwantificeren, cate
goriseren en analyseren met behoud van het unieke zal hopelijk
relativerend werken. Het gevolg is wel een boek dat zich er niet
toe leent in één keer uitgelezen te worden. Ik heb daarmee rekening
gehouden, in die zin dat de paragrafen afzonderlijk als gehelen te
beschouwen zijn. De lezer kan zich beperken tot de onderwerpen die
haar of hem interesseren. Het is de bedoeling dat eind 1983 bij
Het Spectrum op basis van dit boek een kort populair verslag van
het onderzoek verschijnt, waarin bovendien ook de ervaringen van
de 167 ondervraagden nâ de scheiding aan bod komen.
Het onderzoek is geïnitieerd en de uitvoering ervan is financieel
mogelijk gemaakt door het ministerie van CRM (thans WVC). Graag
wil ik het ministerie bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen;
in het bijzonder Dr. P. Brandsma, Drs. W.P. Kuijvenhoven,
Ir. M.J.J.M. MaImberg, Drs. J.B.M. Peters, de vertegenwoordigers
van het ministerie met wie ik contact onderhield.

- 8 171 Mensen waren betrokken bij de vraaggesprekken. Allereerst be
treft dat de 167 respondenten. Urenlang hebben zij gepraat over hun
levensgeschiedenis, over hun belevenissen en belevingen. Een bij
zonder woord van dank komt deze respondenten toe. De gesprekken
vonden plaats onder vier ogen. Belangrijk werk werd verricht door
degene die de vragen stelde en naar de respondent luisterde. Bij
dit werk werd ik terzijde gestaan door Loes van Berkel, Marijke
Oud-Witte en Drs. Marlies Terstegge. Zij namen tezamen driekwart
van de gesprekken voor hun rekening. Ik heb hun grote inzet en onze
intensieve samenwerking tijdens de interviewfase van ait onderzoek
erg op prijs gesteld.
Welkome en accurate hulp kreeg ik van Bert Bosch die een deel van
het kwalitatieve materiaal sorteerde en die in een latere fase de
drukproeven mee hxelp corrigeren. Jan Willem te Kloeze stond altijd
klaar om mijn vragen aan de computer om te zetten in vele tabellen
tellende "computerboeken".
Een manuscript van zo'n vijfhonderd bladzijden kritisch doorlezen
is geen kleinigheid. Deze vriendendienst werd mij bewezen door
Prof.dr. G.A. Kooy, Dr.ir. J.H. de Ru en Drs. Marlies Terstegge. Ik
heb dankbaar gebruik gemaakt van hun waardevolle opmerkingen.
Vijfhonderd bladzijden typen, corrigeren, hertypen, corrigeren enz.
is een monnikenwerk, dat evenwel door vier vrouwen verzet is:
Henda Martakis-Heij, Corry Rothuizen, Christien Vooistra en Myrthe
de Wilde. Ik ben hun niet alleen dankbaar voor de fijne samenwerwerking en het goede werk dat zij afleverden, maar ook voor hun
reacties tijdens het typen. Het leverde herkenning en verbazing op
en ook discussie. Als dat in het algemeen bereikt zou worden met
dit onderzoek, vind ik het de moeite waard.

Iteke Weeda
Wageningen, december 1982
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I.

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Echtscheiding is sociaal gezien een veel besproken maar weinig
onderzocht verschijnsel. De toename in de frekwentie wordt door
sommigen beschreven als een belangrijk teken van sociale verandering
in onze Westerse wereld, anderen spreken over een modeverschijnsel.
De eerstgenoemde idee van de historisch belangrijke fase wil zeggen
dat het om een blijvende verandering gaat die ook op andere terreinen
zijn uitwerking heeft. Echtscheiding betitelen als modeverschijnsel
heeft doorgaans als achtergrond dat er van uitgegaan wordt dat het
om een tijdelijke toename gaat die geen wezenlijke wijzigingen aan
brengt. Het zoeken naar een antwoord op de vraag in hoeverre het om
een blijvend verschijnsel gaat, is wetenschappelijk en maatschappe
lijk beschouwd belangrijk. Daarbij stond van het begin af aan vast,
dat echtscheiding - de ervaringen ermee en de betekenis ervan voor
mensen - nog te weinig in kaart was gebracht. Hoe beginnen mensen,
wat voelen ze, wat zijn hun motieven, wat zien ze als de gevolgen
voor hunzelf, voor de kinderen? Om de belangrijke vraag naar de duur
zaamheid van een sociaal verschijnsel te kunnen beantwoorden, dient
men goed op de hoogte te zijn van de inhoud ervan. Dat karwei moest
geklaard worden en daar is bij dit onderzoek voor gekozen.
Echtscheiding is een uitvloeisel van het huwelijk. Deze thematiek
valt daarom niet te analyseren als niet ook het huwelijk in de be
schouwing wordt betrokken. De toename in de echtscheidingsfrekwentie is wellicht een indicatie van een algehele vormverandering rond
het samenleven. Een wisselwerking tussen de verschijnselen is dan
waarschijnlijk. Een toenemend aantal gescheidenen kan op zichzelf
weer veranderingen in ons huwelijksstelsel teweegbrengen. Een onder
zoek naar echtscheiding met de wens zicht te krijgen op belangrijke
verschuivingen rond het huwelijksbeeld betekent daarom een onderzoek
onder gescheidenen èn (nog) gehuwden. Van dergelijk onderzoek is de
maatschappelijke relevantie duidelijk. Onze samenleving is zodanig

- 10 gebouwd op en rond de "hoeksteen" huwelijk, dat veranderingen op
dit terrein in vele maatschappelijke sectoren hun uitwerking hebben.
De vraag naar de historische betekenis van het verschijnsel echt
scheiding kan voor de historisch georiënteerde wetenschappelijk
onderzoeker van wezenlijk belang zijn. Dat neemt niet weg dat ook
eigentijdse argumenten een omvangrijk onderzoek wenselijk maken.
Echtscheiding is in de jaren 70 versneld toegenomen en het lijkt
alsof iedere aankomende kandidaat op dit terrein "nog het wiel moet
uitvinden". Weinig informatie staat haar of hem ter beschikking om
de eigen ervaringen aan te spiegelen. Het irrationele gevoel de
enige en eerste te zijn die iets dergelijks meemaakt, kan de bele
ving van deze levensfase aanmerkelijk verzwaren. Daarbij komt dat
de omgeving - familie, vrienden, collega's - vaak onwennig reageert.
Ook hen staat onvoldoende informatie ter beschikking om meer ade
quaat de betrokkenen te helpen. Officiële hulpverleners hebben voorts
voor hun werk geordende informatie nodig. De meer technische vragen
over de juridische kant van de echtscheiding komen meer en meer
boven tafel; allerlei brochures verschijnen en de media besteden
er ruime aandacht aan. Emotionele aspecten, motivaties, de ontwikke
ling van de relatie naar een scheiding toe, gevolgen: het zijn za
ken die veel minder aan bod komen. Ervaringen van een grote groep
gescheidenen kunnen voor velen een hulpmiddel zijn eigen ervaringen,
zowel de prettige als de minder prettige, te interpreteren en te
verwerken.
Behalve de gerichtheid op het beantwoorden van een macro-sociolo
gische probleemstelling en op informatieverschaffing aan (aanstaande)
gescheidenen en hun directe omgeving, heeft het onderhavige onder
zoek nog een ander doel op het oog. Diepgravend inzicht in ervaringen
rond echtscheiding kan voor mensen die een huwelijk willen aangaan
dan wel voor mensen die bewust hun huwelijk een bepaalde inhoud
willen geven, handvatten leveren om hun denken over deze zaken te
stimuleren. Welke belevenissen waren voor anderen een breekpunt of
door welke oorzaken groeiden mensen uit elkaar? Wat maken mensen
mee alvorens ze de beslissing nemen uit elkaar te gaan? Antwoorden
op deze vragen en informatie op deze terreinen kunnen aan jongeren
en ouderen in hun denken over huwelijk, samenleven en de zeer dage
lijkse aspecten ervan houvast geven.
De doelgroep was mogelijkerwijs nog groter geweest als niet alleen

het verschijnsel echtscheiding, maar ook het uiteengaan van samen
woners in het onderzoek was betrokken. Bewust is echter gekozen
deze categorie buiten beschouwing te laten. Verschillende redenen
hebben tot deze beslissing geleid. Terwijl gehuwd en ongehuwd samen
leven voor mensen emotioneel hetzelfde kan betekenen en de beide
relaties qua inhoud en vormgeving niet behoeven te verschillen, is
de stap om te huwen toch een duidelijk kenbaar gemaakte en vastge
legde beslissing van beiden om samen verder te willen. Van geschei
den samenwoners zou in eerste instantie veel meer bekend moeten
zijn over hun basisintenties. Onder hen kunnen mensen zijn, die
maar zeer kort samenwoonden en eraan begonnen, zomaar, om het eens
te proberen. Samenwoners verdienen echter zeker de aandacht en die
krijgen ze ook in verschillende onderzoekingen. In dit geval is ge
kozen de schijnwerpers te richten op de grote aantallen mensen die
ooit de beslissing namen zich voor het leven wettelijk met die ene
ander te binden en die in de loop van de tijd erna op deze beslis
sing terugkwamen. Hun "achterban", degenen die (nog) niet op deze
beslissing terugkwamen en waarvoor dit onderzoek ook bedoeld is,
vormt een niet onaanzienlijke groep. Nederland telt ongeveer zes
miljoen gehuwden. Overigens, voor zover de samenwoon-relatie werke
lijk weinig verschilt van de huwelijksrelatie qua emotionele be
trokkenheid, inhoud en vormgeving, is het duidelijk, dat onderzoek
naar echtscheiding ook bruikbare informatie kan opleveren voor aan
staande en wel of niet scheidende samenwoners. In mindere mate, om
dat het hierbij om eçn nieuwere vorm gaat met weinig vastgelegde
regels voor de betrokkenen, zal dit ook gelden voor homoseksuele
samenwoners.
Motieven, emoties, gevolgen, verwerking, fasen in het echtscheidings
proces: het zijn zaken die door zeer verschillende mensen vanuit
verschillende invalshoeken bekeken kunnen worden. De journalist kan
er zijn licht op laten schijnen, maar ook de ethicus, de filosoof,
de pastor of de psycholoog. Hun produkten zullen verschillen, alleen
al omdat de vraagstelling bij de aanvang anders zal zijn. Dit projekt dan werd opgezet door een socioloog, en wel een die macro-socio
logisch. gericht is. Deze achtergrond verklaart al direct de aandacht
voor echtscheiding als component van sociale verandering. Langs voor
al inductieve weg, het ordenen van vele individuele ervaringen, wordt
getracht het plaatje echtscheiding in te kleuren in die zin dat meer
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optreden. Daarbij zal ik en dat moet de te hanteren methode bewerk
stelligen niet zover gaan dat de individuele belevenissen uit het
oog worden verloren. Alleen categorieën en typen creëren, zonder
de persoonlijke ervaringen een plaats te geven, zou namelijk niet
tegemoetkomen aan de andere genoemde doelstelling, namelijk indi
viduen in verschillende levensfasen informeren. De rechtstreeks
door betrokkenen geuite ervaring vormt een belangrijke toelichting
en aanvulling op de systematische ordening van de socioloog. Door
zijn werk kan namelijk het "menselijke" van een verschijnsel wat
op de achtergrond raken; het denken in categorieën en groepen wordt
naar voren gehaald. Gezien de genoemde doelstelling van het onder
zoek zal het steeds mijn zeer bewuste poging zijn het menselijke
niet uit het oog te verliezen.
De voor u liggende publicatie is een onderdeel van het uitgevoerde
onderzoek. Het is het eerste rapport over het onderzoek naar echt
scheiding. Gekozen is voor een tweedeling van het materiaal. In
deze publicatie zullen de ervaringen "tot de echtscheiding" worden
behandeld. De belangrijke momenten van de relatie tot het uiteen
gaan als wel motieven om uit elkaar te gaan staan centraal. In een
tweede rapport zal worden ingegaan op de gevolgen van de scheiding
voor de betrokkenen en voor eventuele kinderen, op het juridische
proces, op de formele en informele hulpverlening en op mogelijk
nieuwe relatievorming. Kortom, de situatie "na de scheiding" komt .
dan aan bod, waarbij met scheiding het informele moment van uit
elkaar gaan wordt bedoeld.
Allereerst wordt in het volgende hoofdstuk de probleemstelling van
het gehele onderzoek toegelicht. Erna, in hoofdstuk III, wordt aan
gegeven tegen welke theoretische achtergrond de verkregen informa
tie wordt geplaatst. De gekozen methode van onderzoek, het verkrij
gen van informatie, het verwerken van de gegevens e.d. zijn zaken
die in het vierde hoofdstuk aan bod komen. Dan wordt apart aandacht
besteed aan de interviewsituatie (hoofdstuk V). Vervolgens zal
hoofdstuk VI worden gewijd aan de ondervraagde groep respondenten.
De samenstelling van de groep naar sociale achtergronden wordt in
kaart gebracht met als belangrijke vraag, hoe gevarieerd de groep
mag worden geacht. Hoofdstuk VII tot en met IX zijn de hoofdstukken

- 13 die, analoog aan de eerste drie delen van de probleemstelling, de
uitkomsten van het onderzoek presenteren. In het slothoofdstuk van
dit rapport wordt de overgang van huwelijk tot echtscheiding als
sociaal verschijnsel nader onder de loupe genomen.
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II.

PROBLEEMSTELLING

Hoewel het gehele onderzoek zowel gehuwden als gescheidenen betreft,
wordt in de eerste fase vooreerst de focus gericht op de laatste
categorie. De doelstelling van een onderzoek naar echtscheiding, die
in het vorige hoofdstuk belicht werd, geeft een duidelijke richting
aan de probleemstelling. In eerste instantie brengt deze doelstel
ling met zich mee dat het probleem in de volle breedte wordt gesteld.
Het gaat niet om de uitdieping van een specifiek onderdeel van het
verschijnsel echtscheiding. De relevante aspecten dienen alle aan
bod te komen en met elkaar in verband te worden gebracht. In feite
betekent deze constatering dat het hele "verhaal" verteld moet wor
den. Wat zijn dan de logische lijnen in dit verhaal?
Mensen worden vooral gevormd in hun vroegste jeugd. In die tijd
wordt ook in belangrijke mate de jonge mens bijgebracht wat wel
hoort en wat niet hoort, wat goed en wat slecht is. Deze meer of
minder subtiele aanwijzingen leggen zich vast in een geheel van
waarden en normen, dat het individu met zich meedraagt en vanwaaruit hij mede zijn beslissingen en daden (onlbewust motiveert. Als
h.et leven sterker is dan de leer, is het individu zich ervan bewust,
dat hij "gezondigd" heeft. Dit stelsel van waarden en normen dat rich
ting geeft aan het gedrag, interesseert de socioloog in hoge mate,
met name ook de veranderingen erin in de loop van de tijd. Bij de
bestudering van het verschijnsel echtscheiding en het maatschappe
lijke belang ervan worden de ideologieën of ideaalbeelden, zoals men
sen die ten aanzien van huwelijk en echtscheiding hanteren, van
groot belang geacht. Indien een verandering in ideologie op grote
schaal plaatsvindt, vormt dit een goede aanwijzing voor het blijven
de karakter van nieuwe maatschappelijke verschijnselen en vormen
van samenleven. Indien deze niet passen in de bestaande of zich
ontwikkelende ideaalbeelden, dan raag verwacht worden dat de nieuwe
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de waarden rond velerlei aspecten van huwelijk, gezin en andere
leefvormen wordt daarom als een eerste vereiste beschouwd. Die as
pecten betreffen zaken als gezamenlijkheid, taakverdeling, kinder
opvoeding, sociale contacten, communicatie. De ideaalbeelden zijn
bij individuen waar te nemen. Ze kunnen in een mensenleven belang
rijke wijzigingen ondergaan 6f door het meegaan met de tijd 6f
door min of meer ingrijpende gebeurtenissen bij de persoon in kwestie.
Van gehuwden en gescheidenen kunnen deze ideaalbeelden en de ver
anderingen erin bestudeerd worden. Voor het begrip van het gehele
verhaal vormen ze een fundamentele ondergrond. In eerste instantie
is daarom theorievorming en bestudering van deze waardenstelsels
noodzakelijk. Deze waarden en normen die bij mensen worden aange
troffen staan vanzelfsprekend in wisselwerking met de veranderende
sociale structuur en economische mogelijkheden.
Na deze verinnerlijke waardenstelsels komt de vraag aan de orde
welke fasen te onderscheiden zijn in de relaties van de gehuwde en
gescheiden paren. Mensen leren elkaar kennen en vanaf dat moment
tot de echtscheiding zijn er vele stappen genomen om de relatie een
nieuwe inhoud te geven. Men beslist om samen verder te gaan en de
verkeringstijd heeft eigen kenmerken. Het paar beslist om te gaan
trouwen, al dan niet na te hebben samengewoond. Deze beslissing kan
zeer verschillende gronden hebben en ook kan de beslissing meer de
wens van de ëên dan van de ander zijn. Op een bepaald moment gaan
de betrokkenen met de gedachte van scheiding "spelen"; dit moment
kan in het begin van de relatie liggen, maar ook in de allerlaatste
fase waarin men nog samenwoont. De belangrijke momenten van de rela
tie kunnen in kaart gebracht worden, ook de gelukkige tijden en de
crises die niet in een scheiding uitliepen. De fasering eindigt bij
de laatste stap. In de meeste gevallen zal dat de formele scheiding
door de rechter zijn, soms echter gaan de ex-genoten pas na deze
rechterlijke beslissing uiteen en kan dit moment als de laatste
stap worden gezien. Overigens wordt daarmee de relatie lang niet
altijd beëindigd, maar doorgaans wel wezenlijk veranderd.
Het is voorts van belang te weten in welke termen de afgebroken
huwelijksrelatie beschreven wordt, alsook wat bij eerdere crises de
redenen waren bij elkaar te blijven. Men had bepaalde motieven om
wel en later om niet samen verder te gaan. Een beeld van deze mo
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of de redenen of motieven voor een scheiding als oorzaken van het
uit elkaar gaan moeten worden beschouwd dan wel als (on)bewust ge
zochte aanleidingen.
De motieven om al dan niet te scheiden kunnen op verschillend ter
rein liggen. Ze kunnen van doen hebben met culturele opvattingen,
met maatschappelijke structuren, met de beïnvloeding door de directe
omgeving, met het gezinsfunctioneren, met relationele aspecten en
met persoonlijke factoren. Niet steeds zijn deze categorieën gemak
kelijk te onderscheiden. Tot de culturele opvattingen kunnen onder
andere gerekend worden de waarden en normen rond gezin, echtschei
ding, opvoeding e.d. Met name een verschil in waarden kan een be
langrijke scheidingsgrond zijn. Met de maatschappelijke structuren
die het proces kunnen versnellen of vertragen worden de wettelijke
regelingen bedoeld, de economische opvangmogelijkheden vanuit de
maatschappij, de woningmarkt, mogelijkheden voor kinderopvang. Wat
betreft de invloed van de directe omgeving wordt gedoeld op vrien
den, kennissen, familie, buurt, werk, kerk. De mate van oriëntatie
op deze omgeving en de sociale controle die ervan uitgaat, kunnen
een belangrijke rol spelen. Het functioneren van het gezin kan op
vele wijzen gestalte worden gegeven. Dit kan meer of minder bevre
digend zijn. Gedacht wordt hierbij aan de economische omstandigheden
de verzorgingsaspecten, de taakverdeling tussen man, vrouw en kinde
ren, beslissingspatronen, opvoeding e.d. De relationele aspecten die
regelrecht naar de dyade verwijzen zijn soms moeilijk te onderschei
den hiervan. Man en vrouw communiceren, maken conflicten, lossen
deze weer op, er is harmonie dan wel disharmonie. Ook het minder
dynamische aspect, namelijk de kombinatie van karakters, kan hier
toe gerekend worden. Tenslotte zijn genoemd de persoonlijke fac
toren, waarmee de wensen, behoeften, verwachtingen, karakters,
angsten en onmachtgevoelens van het individu worden bedoeld.
Deze opsomming van terreinen waar de motieven kunnen liggen, moet
gezien worden als een zeer globale duiding. Onderzoek moet aangeven
waar de nadrukken liggen, waarbij het juist ten aanzien van de mo
tieven van belang is het unieke niet verloren te laten gaan in grote
categorieën. Bij deze motieven gaat het niet om statische zaken,
maar om een ontwikkeling waarbij ook de onderlinge samenhang inzicht
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Bij een scheiding zijn vele aspecten van het dagelijks leven betrok
ken en ten aanzien van al deze processen zijn er gevolgen te melden.
De gevolgen van de scheiding moeten dan ook een belangrijk onderdeel
vormen van een onderzoek naar echtscheiding. Allereerst kan een
scheiding tijdelijke of blijvende psychische gevolgen veroorzaken
bij het individu. Emotioneel zal hij of zij doorgaans een verwer
kingsperiode doormaken die verschillend van intensiteit en duur is.
Er komt al dan niet een fase waarin van een nieuw evenwicht gespro
ken kan worden. Daarnaast is er.de juridische scheiding die vele
kanten heeft. Bezit moet verdeeld worden, alimentatie kan gevraagd
worden. Dit alles kan meer of minder nauwkeurig in een wettelijk
contract worden vastgelegd. De relatie met de ex-echtgenoot ver
andert of verdwijnt. Gevolgen heeft de scheiding op financieel ge
bied en ten aanzien van de huisvesting. Dan kan nog gesproken wor
den van een sociale scheiding. Hierbij komt de vraag aan de orde
hoe de familie, vrienden, kennissen, buren, collega's reageren op
de scheiding. In hoeverre worden er contacten verbroken en weer
nieuwe aangeknoopt. Door de scheiding veranderen de dagelijkse
patronen. Praktische gevolgen van de scheiding kan het opvatten
van een nieuw beroep of van andere vrijetijdsbesteding zijn. Last
but not least zijn er de gevolgen van de scheiding ten aanzien van
eventuele kinderen. De contactfrekwentie van êén van de ouders met
de kinderen wordt drastisch beperkt en er moeten afspraken komen
voor het bezoeken. De ouders houden zich ook bezig met de gevolgen
die de echtscheiding anderszins voor hun kinderen heeft. Kortom,
een scheiding kan velerlei gevolgen hebben, waarvan de emotionele,
de psychische, de ouderlijke, de financiële, de praktische, de juri
dische en de sociale belangrijke zijn.
•Mensen spiegelen ervaringen in het verleden veelal in de mate van
welbevinden op het moment dat naar dat verleden gevraagd wordt. Al
leen al om deze spiegeling in het vizier te krijgen is het van be
lang te weten hoe mensen hun situatie op het moment van het gesprek
beleven. Voelen zij zich over het geheel genomen prettig en wat zijn
de oorzaken ervan, of voelen zij zich niet zo prettig? Op welk ter
rein ligt dan het gemis dat zij ervaren en hoe ernstig zijn de ge
voelens van onbehagen? Ook belangrijk is het te weten of eventuele
positieve of negatieve gevoelens rond de eigen situatie te maken
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bijvoorbeeld in materiële of emotionele zin. De samenhang kan ook
minder direct zijn als het bijvoorbeeld om toegenomen of verminder
de gevoelens van eenzaamheid gaat, dan wel om de relatie met een
nieuwe partner. Ook het ontbreken van een dergelijke relatie kan
de beleving van de eigen situatie kleuren.
Vrij geruisloos is dan de overgang gemaakt naar het laatste ter
rein dat van groot belang wordt geacht, te weten de nieuwe leefvorm
en relatievorming waarvoor men (on)bewust kiest. Eén leefvorm, het

huwelijk, werd afgebroken en vrij snel of na wat langere tijd zal
men zich bezinnen op de vraag hoe men de toekomst wil inrichten
qua relatievorming. Een dergelijke bezinningstijd kan ook geheel
ontbreken, bijv. als men direct een nieuwe, als blijvend bedoelde
leefvorm instapt. Hertrouwen of samenwonen op korte termijn kunnen
daar voorbeelden van zijn. In het algemeen is het van belang te
weten, hoe men gebruik maakt van de mogelijkheid het leven opnieuw
in te richten. Daarbij zijn de daden ten aanzien van relatievorming
van belang, maar vooral ook de wensen en verwachtingen die men na
de scheiding voor de toekomst heeft. Ook hierbij zullen sociale en
maatschappelijke structuren en culturele opvattingen richting geven
aan de keuzes, maar daarnaast is er de zeer directe ervaring van
een scheiding die de denkbeelden beïnvloedt. Getracht moet worden
vat te krijgen op de wensen en verwachtingen voor de toekomst ten
aanzien van relatievorming en leefvorm.
Daarmee zijn we in de toekomst beland, hetgeen het juiste moment
is het stellen van vragen te beëindigen. Begonnen werd met de cul
turele waarden, normen, opvattingen, met de ideologieën die een
mens in zijn socialisatieproces meekrijgt en die zijn handelen mede
bepalen. Vervolgens werd een verleden aan de orde gesteld: zowel
de fasen van de ex-relatie tot de scheiding als de motieven die
tot die scheiding leidden. Dan kwam een minder ver verleden aan
bod, namelijk de gevolgen van de scheiding, een vraagstelling die
tot in het heden loopt. Dit heden zelf werd vertegenwoordigd door
de vraag naar de beleving van de situatie, naar het welbevinden op
het moment. Tenslotte werden de relatievorming tot dan en de wensen
en verwachtingen voor de toekomst centraal gesteld. Toch moet na
deze speurtocht door verleden, heden en toekomst de belangrijkste
vraag nog komen. Want de volledigheid in de verslaglegging wordt
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lende aspecten. Verschillende verbanden zijn te verwachten, waar
bij vaak de chronologisch eerder genoemde aspecten de latere zul
len beïnvloeden. Zo kunnen de aard van de motieven of de duur van
de tijd dat men scheiding overwoog van invloed zijn op de gevolgen
van echtscheiding en op de wensen rond de nieuwe leefvorm. Toch is
ook een samenhang waarbij de huidige situatie het verleden kleurt
zeer wel mogelijk. Zo kunnen de gevolgen van de scheiding of de be
leving van de eigen situatie de analyse van wat er vóór de schei
ding gebeurde beïnvloeden. Het zal niet altijd mogelijk zijn oor
zaak en gevolg uit elkaar te halen. Wel kan gezocht worden naar
samenhangen tussen de verschillende deelterreinen. Dit zoeken naar
mogelijke samenhangen wordt als een zeer centraal onderdeel van
het onderzoek beschouwd.
Om het verband te kunnen leggen tussen individuele belevingen en
sociale structuren en processen is het nodig de gegevens te analy
seren naar belangrijke categorieën van de bevolking. Worden er
verschillen gevonden en zo ja, hoe zijn deze verschillen te ver
klaren? In de eerste plaats komt hiervoor in aanmerking het geslacht.
In hoge mate is onze maatschappij ingericht langs de tweedeling
mannen en vrouwen. Een volgend belangrijk regelingsprincipe is het
milieu dat vooral gebaseerd is op opleiding, inkomen, beroep, wel

stand, woonomgeving. Als derde kan de leeftijdscategorie beschouwd
worden als een centraal mechanisme waardoor de maatschappelijke
werkelijkheid gedifferentieerd wordt. De leeftijd zal doorgaans
echter zeer nauw samenhangen met de kuuelijksduw, waardoor deze leef
tijd bij de huwelijksfasering een onderdeel van de analyse vormt.
Bij iedere afzonderlijke vraagstelling zal steeds de samenhang met
de genoemde categorieën worden onderzocht. Daarbij geldt dat alleen
voor de ideaalbeelden ook de leeftijd afzonderlijk beschouwd kan
worden, bij de overige onderdelen zal de samenhang alleen in combi
natie met huwelijksduur onderzocht kunnen worden.
Samenvattend kan de probleemstelling van dit onderzoek hierna als
volgt worden geformuleerd:
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den en hoe veranderden deze in de loop der tijd?
b. Zijn er verschillen naar geslacht, milieu en leeftijdscatego
rie en hoe zijn eventuele verschillen te verklaren?
2.a. Hoe zijn de ex-huwelijksrelaties gefaseerd in hun ontwikkelings
proces?
b. Zijn er verschillen naar geslacht en milieu en hoe zijn even
tuele verschillen te verklaren?
3.a. Wat zijn de motieven om niet of wel te scheiden?
b. Zijn er verschillen naar geslacht en milieu en hoe zijn even
tuele verschillen te verklaren?
4.a. Wat zijn de gevolgen van de scheiding?
b. Zijn er verschillen naar geslacht en milieu en hoe zijn even
tuele verschillen te verklaren?
5.a. Wat is de waardering en beleving van de eigen, huidige situatie?
b. Zijn er verschillen naar geslacht en milieu en hoe zijn even
tuele verschillen te verklaren?
6.a. Hoe wordt de nieuwe leefvorm gestalte gegeven; welke wensen
en verwachtingen heeft men ten aanzien van leefvormen en rela
tievorming in de toekomst?
b. Zijn er verschillen naar geslacht en milieu en hoe zijn even
tuele verschillen te verklaren?
7.

Welke onderlinge samenhangen bestaan er tussen:
- de ideaalbeelden rond leefvormen?
- de fasering van de ex-huwelijksrelatie;
- de motieven om te scheiden;
- de gevolgen van de scheiding;
- de beleving van de huidige situatie;
- de wensen en verwachtingen ten aanzien van leefvormen en
relatievorming in de toekomst?

8.

In hoeverre leveren de gevonden samenhangen, alsook de ver
schillen naar geslacht en milieu een geïntegreerd beeld op,
dat een kader vormt vanwaaruit verwachtingen geuit kunnen wor
den voor de (naaste1 toekomst met betrekking tot huwelijk en
echtscheiding?
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wust van te zijn, dat in de onderhavige publicatie alleen de onder
delen 1, 2 en 3, alsook de vanuit deze thematiek relevante samen
hangen van deel 7 aan bod komen.
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III.

OPVATTINGEN OVER HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING - hypothetische
samenhangen

De hoeveelheid onderzoek naar echtscheiding is in de tweede helft
van de jaren 70 belangrijk toegenomen in de Westerse wereld. Voor
dien waren er vooral enkele baanbrekende onderzoekingen die de ken
nis van echtscheiding bepaalden. Met name Goode (1956) was één van
de eersten die via uitvoerige ondervragingen een grotere kennis
over het verschijnsel bewerkstelligde. Hij was degene die wees op
de geringe institutionalisering van de echtscheiding, wat voor de
betrokkenen een verzwarende factor zou zijn. Overigens beperkte hij
zich in zijn onderzoek tot vrouwen.
Het was ook Goode die, tot zijn verbazing, vond dat het moment van
de feitelijke scheiding, het niet meer onder êén dak leven, voor
de betrokkenen veel ingrijpender was dan de officiële echtscheiding
door de rechter. Later is deze uitkomst in vele toonaarden door an
der onderzoek bevestigd. Het is ook de reden waarom in deze studie
als over scheiding wordt gesproken, steeds gedoeld wordt op het
feitelijk uit elkaar gaan. In de gevallen dat het om de rechterlijke
uitspraak gaat, zal gesproken worden van de officiële scheiding of
(officiëlel echtscheiding.
Wat opvalt bij het doorploegen van de grote hoeveelheden literatuur
is, dat maar weinigen een geïntegreerd beeld trachten te geven van
het hele gebeuren. De meeste onderzoekers richtten zich op een as
pect ervan, men onderzocht de gevolgen van echtscheiding dan wel
de nieuwe relatievorming, of de betekenis voor de kinderen. In veel
minder gevallen, en dat is zeer opmerkelijk, onderzocht men de mo
tieven voor echtscheiding of de fasering van de relatie. Overigens
betreffen deze constateringen het veldonderzoek. Het is dan begrij
pelijk dat de periode na de scheiding meer aandacht kreeg. Deze
periode immers betreft het heden of het nabije verleden van de
respondent. De periode vóór de scheiding betreft een verder ver
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adressen, mensen te "betrappen" in het proces dat naar een schei
ding toe gaat.
Mensen werd weinig gevraagd naar hun motieven, veel meer werd ge
speculeerd over de oorzaken van echtscheiding en van de toename
ervan. Deze oorzaken zijn vooral macro-sociologisch gedefinieerd.
Ook werd veelvuldig gezocht naar samenhangen tussen de officiële
echtscheiding (dit gegeven is statistisch te verkrijgen, over de
feitelijke scheiding zijn geen data beschikbaar) en andere sociaaleconomische kenmerken van de betrokkenen. Deze gegevens over oor
zaken en samenhangen leveren wel een achtergrondbeeld op voor de
motieven van mensen, ze zijn echter niet op ëên lijn te stellen.
Van een theorie over motieven van echtscheiding en samenhangen met
andere delen van het proces is dan ook geen sprake en dat betekent
dat deze studie op dit terrein een explorerend karakter dient te
hebben. Het gaat niet om het toetsen van duidelijk uit de litera
tuur opkomende hypothesen. Voor de fasering van de ex-relatie geldt
dit in nog sterkere mate, want hier ontbreekt haast ieder spoor
dat tot bruikbare hypotheses zou kunnen leiden, afgezien van de
momenten die door statistieken zijn vastgelegd (huwelijk, offi
ciële scheiding).
De literatuur over het verwerkingsproces na echtscheiding van de
betrokkenen, over de gevolgen voor de kinderen, over hertrouw en
nieuwe relatievorming is legio. Echter blijft de kennis erg ver
snipperd en gericht op het speciale onderdeel dat onderzocht werd.
Er zijn veel, meer of minder van elkaar afwijkende, typologieën
van de wijze waarop mensen reageren. Ook zijn er publicaties (o.a.
Weiss, 1975), die van deze verwerking een genuanceerd beeld geven,
maar hierbij worden -weinig samenhangen gegeven met andere delen van
het proces. Bohannon (1970) gaf de terreinen aan waar de gevolgen
van echtscheiding zich afspelen (emotioneel, psychisch, juridisch,
ouderlijk, financieel, sociaal). Dergelijke conceptuele indelingen
vergemakkelijken het onderzoek, ze geven echter geen inzicht in
het waarom van de processen. Het onderzoek van het gebeuren nâ de
scheiding kan dus wel meer dan dat van het gebeuren ervöör ge
steund worden door uitkomsten van ander onderzoek, met name wat de
beschrijving betreft. Aangaande samenhangen is geen sluitende theo
rie voorhanden. Ook wat dit betreft is daarom gekozen voor een meer
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steeds zoveel mogelijk de uitkomsten van bestaand onderzoek bij de
presentatie van de resultaten worden aangehaald. Zodoende kan een
beeld worden verkregen van de verschillen en overeenkomsten tussen
deze poging en die van anderen om het verschijnsel echtscheiding
wetenschappelijk in kaart te brengen.
Wordt dus met betrekking tot de delen twee tot en met zes van de
probleemstelling (fasering, motieven, gevolgen, huidige situatie,
nieuwe leefvorm) en hun onderlinge samenhangen nagelaten vooraf
een theoretisch raamwerk te produceren, anders liggen de mogelijk
heden met betrekking tot deel een. Hier wordt de vraag gesteld naar
ideologieën, opvattingen, waarden en normen die mensen ten aanzien

van vele aspecten van huwelijk, gezin en andere leefvormen huldigen.
Op dit terrein is in binnen- en buitenland erg veel materiaal voor
handen. Sociologen, historici, demografen, sociaal-psychologen,
ethici, theologen en opiniepeilers hielden zich met deze ideaal
beelden bezig. Deze preoccupatie betreft niet alleen de huidige
tijd of deze eeuw, maar ook de tijd ervóór èn de tijd erna. Wat
het toekomstonderzoek betreft wordt de verandering in waarden en
normen als een belangrijke stuwende kracht gezien voor het verande
rende feitelijke gedrag. Er stond mij dan ook genoeg literatuur ter
beschikking om te pogen een theoretische oriëntatie te ontwerpen
die de basis kan vormen voor het eerste deel van de probleemstel
ling en daarmee ook in zekere zin het onderzoek naar echtscheiding
in een ruimere context kan plaatsen wat de tijd betreft. Gevaar van
eenmalig veldonderzoek is altijd dat zeer eigentijdse verbanden als
duurzame waarheden worden aangemerkt. Een breder verband dat duidt
op de ontwikkelingen door de tijd vormt dan een belangrijke relati
vering en bovenal een mogelijkheid een visie te ontwikkelen op de
oorzaken van verschillen tussen groeperingen en op de ontwikkelingen
die de toekomst kunnen gaan tekenen.
Deze theoretische oriëntatie werd door mij, voorafgaand aan de start
van het onderzoek, in 1978 samengesteld (Weeda, 1978). Hierna zal
het zeer globaal geschetst worden en vooral in relatie tot de bete
kenis ervan voor het verschijnsel echtscheiding. Daarmee worden de
hypothesen die voor dit onderzoek van belang zijn, door de beschrij
ving heen verweven. Voor een meer uitvoerige weergave van het theo
retische raamwerk zij verwezen naar het eerder genoemde rapport als
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dit boek wordt ook verslag gedaan van een toetsing onder 60 respon
denten, zowel gescheidenen als gehuwden, verweduwden, samenwoners
en ongehuwden. Het betreft een vooronderzoek voor het onderhavige
onderzoek naar echtscheiding. Het werd in 1979 uitgevoerd en in
dat jaar ook geanalyseerd op de consistentie van de onderscheiden
ideaalbeelden (Weeda, 1979).
Er wordt een zevental stromingen onderscheiden, die in de loop van
twee eeuwen, de 19e en de 20e, aan betekenis wonnen en/of inboetten.
Per stroming worden de opvattingen op een groot aantal terreinen,
zoals huwelijksrelatie, taakverdeling, opvoeding, seksuele relatie,
echtscheiding met elkaar in verband gebracht. Deze stromingen lopen
in elkaar over, bovendien zijn de gehelen van ideaalbeelden die ze
kenmerken alle in onze tijd aan te treffen in een aan de tijd aange
paste vorm. Deze ideaalbeelden voeden de behoeften en verwachtingen van mensen ten aanzien van de dagelijkse aspecten van het huwelijk
en ook ten aanzien van hun omgaan met (de mogelijkheid van) schei
ding. Als belangrijke richtinggevende kracht wordt de voortgaande
individuatie centraal gesteld. Deze individuatie houdt de bewustwor

ding in van de betekenis van de eigen persoonlijkheid. Een sterkere
bewustwording van waarden, normen en structuren gaat ermee gepaard.
Trends die tegen deze individuatie ingaan, wordt geen grote kans
van slagen gegeven. Daarnaast hebben de toegenomen welvaart en tech
nische mogelijkheden in hoge mate de ontwikkelingen mede bepaald.
Hierna worden de zeven stromingen afzonderlijk behandeld, vooral
met het oog op de aspecten die in de probleemstelling centraal staan.
Steeds wordt dus ingegaan op de hypothetische samenhang tussen een
bepaalde stroming enerzijds en de fasering van de relatie, de mo
tieven voor scheiding, de gevolgen van de scheiding en de nieuwe
relatievorming anderzijds. Deze hypothesen vormen daarmee een uit
werking van het zevende deel van de probleemstelling, waar onder
andere deze samenhangen aan de orde gesteld werden. Dit hypothetisch
kader is daarnaast een interpretatiemodel voor eventuele verschil
len tussen de geslachten die ook een centrale plaats hebben in de
probleemstelling. Voorts doen nieuwe denkbeelden in het algemeen
het eerst in hogere milieus en onder jongeren hun intrede.
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stroming', ideaalbeeld van de familie-eenheid.

In de geïsoleerde, gesloten groep heeft het individu een hiërarchisch
bepaalde plaats. Huwelijk en gezin zijn ingebed in dit geheel en het
eigenbelang is volstrekt ondergeschikt aan het groepsbelang. Daar
mee is deze vorm de minst geïndividueerde van de hier onderscheiden
ideaalbeelden. Het groepsleven, hoewel niet ieder erin leeft, ge
niet een hoge status. Deze stroming is in de vooral agrarische sa
menleving, zoals de onze nog was in de eerste helft van de vorige
eeuw, alom vertegenwoordigd. In de huidige tijd is dit stelsel van
opvattingen, waarbij ook discipline en autoriteit centraal staan
en waarbij het wonen met familie een hoge status geniet, weinig
terug te vinden. Ook op het platteland gaat het om een verdwijnende
ideologie.
De samenleving waarin deze stroming wel massaal werd aangehangen,
werd gekenmerkt door een geringe bestaanszekerheid. Voor een opti
male bestaanszekerheid is de groep in sterke mate afhankelijk van
het voortbestaan van de bestaande structuren. Het huwelijk verschaft
sociale duidelijkheid ten aanzien van afstamming en voortplanting.
De emotionele aspecten van de dyade zijn van ondergeschikt belang.
Echtscheiding betekent in deze situatie een ernstige aantasting van
de sociale structuur en daarmee van de bestaanszekerheid van de
groep. Echtscheiding is in de eerste plaats een economische ramp
voor de groep; het huwelijk was dan ook voornamelijk een economische
keuze van de familie. Echtscheiding wordt in dit gesloten groepsle
ven niet getolereerd en het kwam in de vorige eeuw ook nauwelijks
voor. Sociale controle was in hoge mate mogelijk en de Kerk onder
steunde deze sociale controle.
Als echtscheiding dan, sporadisch, toch voorkomt, waar zullen dan
de motieven liggen? Heel waarschijnlijk zijn de motieven om te schei
den ook economische. Als één van de echtelieden door bepaald gedrag
systematisch de bestaanszekerheid in gevaar brengt, kan daar op de
lange duur een reden liggen te willen scheiden. Daarmee is ook iets
gezegd over de fasering. Men zal pas scheiden als de toestand on
houdbaar wordt en vooral pas dan als ook de familie, buren, kerkvertegenwoordigers erop aandringen. Net zoals deze sociale omgeving
het huwelijk tot stand bracht, zal deze sociale omgeving een door
slaggevende rol hebben in de beslissing te scheiden. De gevolgen van
een scheiding zullen in materiële en emotionele zin en met name voor
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moet de betrokkene zijn hiërarchisch duidelijke plaats in het ge
sloten groepsleven opgeven en het zal moeilijk zijn een nieuwe plek
elders te vinden. Het stigma op echtscheiding maakt een nieuwe ver
bintenis onwaarschijnlijk.
Tweede stroming: ideaalbeeld van de gezinseenheid in nauw contact met

de familie.
Het afzonderlijke huwelijks- en gezinsleven wordt een hogere status
verschaft, maar de banden met de familie en buurt zijn nog nauw.
Ook gezagsverhoudingen, rechten en plichten spelen binnen dit ide
aalbeeld nog een belangrijke rol. De betrokkenen krijgen misschien
iets meer te zeggen over de keuze van een huwelijkspartner, maar
in hoge mate blijven ouders en andere "omstanders" erop toezien,
dat de juiste partner wordt gekozen. De criteria voor deze juiste
keuze zijn vooral gelegen in welstand/beroep en godsdienst van de
betrokkenen. Deze tweede stroming kan beschouwd worden als een over
gangsstroming, in die zin dat voorzichtig het gezin zich uit de
hechte familie-omarming losweekt, vooralsnog zonder belangrijke
waarden te laten varen. Zo behoort nog steeds de man het voor het
zeggen te hebben en behoort de kinderen discipline te worden bij
gebracht. Tweede helft vorige eeuw en rond de eeuwwisseling was dit
stelsel van opvattingen wijd verbreid. Nadien boette het aan beteke
nis in en in de huidige tijd is het terug te vinden in geïsoleerde,
streng godsdienstige gemeenschappen.
Omdat het samen leven eigenlijk een werkgemeenschap was ten tijde
dat deze stroming hoogtij vierde, en de economische omstandigheden
verre van rooskleurig waren, bleef echtscheiding een groot kwaad.
Het verschijnsel nam dan ook weinig in omvang toe, begin deze eeuw
lag de officiële echtscheiding nog op een relatief laag niveau. De
maatschappij en de directe omgeving waren qua financiële en daad
werkelijke hulpverlening niet ingericht op de gevolgen ervan.
Net als bij de vorige stroming zullen "acceptabele" motieven van
echtscheiding vooral in het vlak van de taakverdeling liggen. Vrou
wen die verregaand incapabel waren het gezin te verzorgen, konden
voor de man een redelijk argument zijn uit elkaar te willen. Deze
wens wordt dan nog pas in de allerhoogste noodsituatie omgezet in
een daad. Mannen moesten toch wel zeer ernstig te kort schieten in
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tot scheiden te ondernemen. Drankmisbruik en zware mishandeling
zijn voorbeelden van zulk tekortschieten. Gezien de algemeen aan
vaarde grotere machtspositie van de man is het überhaupt niet aan
nemelijk, dat de vrouw vaak lichamelijk geweld gebruikt. De gevol
gen van echtscheiding blijven een diepgaande ontworteling en een
economisch zwakke positie. Uitgestoten te zijn uit de vertrouwde
kring is met name vanuit het gesloten gemeenschapsleven slecht te
verdragen. De religieuze opvattingen onderbouwden daarbij de sociale
controle.
Derde stroming: ideaalbeeld van de gezinseenheid.

De banden met de buurt en de familie verslappen en het belang van
de twee-eenheid man-vrouw wordt sterk benadrukt. Vanuit een gesloten
gemeenschap met familie en buurt evolueert de gesloten gemeenschap
van het gezin. Daarbij komt dat de gevoelsband een sterke nadruk
krijgt. De in de samenleving niet onbekende romantische gevoelens
behoren voor het eerst voor grote bevolkingscategorieën de basis te
vormen van hët huwelijk. Dit huwelijk geniet een hoge status. Het
paar woont niet meer bij anderen in, maar sticht een gezin. De ta
ken zijn strikt gescheiden: de man de economische verzorging, de
vrouw de verzorging van huis, man en kinderen. Dit betekent overi
gens niet dat dit waardenstelsel nog steeds gekenmerkt wordt door
een hiërarchisch hogere positie van de man. Integendeel, de opvat
tingen leren dat man en vrouw gelijkwaardig zijn.
Het romantische en exclusieve huwelijksideaal heeft als ondergrond
gedachte dat er êên ware liefde is, die dan ook een leven lang duurt.
Het gezamenlijk stichten van een gezin en trouw tot in de dood te
kenen de volwassen persoonlijkheid. In deze eeuw krijgt dit ideaal
beeld een grote aanhang, mede door de gestegen welvaart waardoor de
economische aspecten minder sterk in fret oog behoeven te worden ge
houden. In een veranderende samenleving met een grote prestatiedwang,
verzakelijking en concurrentie wordt het gezin emotioneel belangrijk
voor de enkeling. Hij en zij - maar vooral hij, want hij opereert in
die kille samenleving - moeten er een vertrouwde basis vinden en moe
ten hun kinderen een veilig nest bieden. Want ook de idee dat alleen
vanuit zo'n veilig nest evenwichtige burgers zouden groeien, vormt
een essentieel onderdeel van de ideologie. Deze gezinseenheid ver
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zich niet te mengen in andermans en -vrouws zaken. Er wordt meer
van "kennissen" dan van vrienden gesproken en de gezellige omgang
heeft men gezamenlijk als paar. De economische omstandigheden zijn
verbeterd en echtscheiding wordt, hoewel de materiële achteruitgang
niet aantrekkelijk is, vooral ook emotioneel voor de betrokkenen
een zeer zware slag.
Het meest geldt dit voor de vrouw, die in het moederschap en de
verzorgende taak een levensvervulling behoort te zien. Het streven
naar gelijkwaardigheid tussen man en vrouw kan de vereiste affec
tie versterken, maar ook is mogelijk dat er behoeften door worden
gefrustreerd. Juist die affectieverwachting zal ervoor zorgen dat
bij een scheiding de emotionele stabiliteit ernstig ondermijnd
wordt en haat en rancune de overhand krijgen. Daarbij komt, dat men
niet voldoet aan het heersende ideaalbeeld, men blijkt namelijk niet
geschikt voor een "normale" paarrelatie. Dit persoonlijke falen zal
een belangrijke weerslag op de kinderen hebben, hun toekomstkansen
worden minder florissant. Een stelsel van denkbeelden is hier ge
presenteerd dat bewerkstelligt dat - ondanks door de economische
omstandigheden vergrote mogelijkheden - echtscheiding niet snel om
zich heengreep in de eerste en begin tweede helft van deze eeuw. Het
hier beschreven gezinsideaal heeft tot midden jaren 60 van deze eeuw
een monopolie-positie behouden en is nog, door nieuwere ideeën vaak
iets afgezwakt, sterk vertegenwoordigd in onze samenleving. Dit is
ook een reden om deze stroming hier meer ruimte toe te bedelen dan
de andere.
Welke motieven hebben mensen om tegen de achtergrond van deze opvat
tingen te scheiden en hoe is hun relatie gefaseerd? Wat het laatste
betreft, verwacht mag worden dat de gedwongen huwelijken een groter
risico lopen - hetgeen statistisch meermalen is aangetoond - omdat
de affectieve basis niet steeds voldoende zal zijn. Dan zullen ook
huwelijken zonder kinderen eerder ontbonden worden, omdat de zware
last die op het gebroken gezin rust echtscheidingsbelemmerend zal
werken. Al met al moet toch ook verwacht worden dat met de gedachte
aan echtscheiding lang gespeeld wordt alvorens tot daden over te
gaan. De onzekerheden en negatieve oordelen van de omgeving zijn
een belangrijke hinderpaal. Minder dan voordien zullen de motieven
betrekking hebben op het economische vlak of op de verzorgingskwali
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zullen veel meer de falende affectieve uitingen, slecht begrip,
slechte communicatie betreffen. Met andere woorden, de gevoelsmatige
component van de dyade wordt naar voren geschoven. Als daar ernstige
tekorten in zijn, is dat een reden tot scheiden. Een dergelijk ern
stig tekort wordt bij uitstek gezien in de buitenechtelijke relatie.
Deze wordt beschouwd als een bewijs dat de paarrelatie niet goed is,
anders zou de exclusiviteit niet doorbroken worden. Deze buiten
echtelijke relatie, en veel minder het slippertje, wordt als een
goede reden beschouwd het huwelijk te beëindigen. Want in feite is
daarmee de exclusieve band verbroken.
De gevolgen van een scheiding zijn evenwel zodanig dat niet bij de
eerste motregen van gevoelens zal worden besloten dat het gezins
klimaat te kil is geworden om er verder in te leven. Economisch zal
de man vrouw en kinderen verder moeten onderhouden, want dat was de
taakverdeling bij het aangaan van de verbintenis. Beiden lijken er
economisch, op te gaan verliezen. Voor de kinderen wordt het als
uitermate negatief beschouwd en de vertrekkende ouder moet een
stiik van zijn (haari zo wezenlijk geachte verantwoordelijkheid mis
sen. Daarbij zijn de warme gevoelens tussen ouders en kinderen meer
maatgevend geworden, hetgeen een scheiding bemoeilijkt. De gevolgen
op sociaal terrein zijn voorts niet gering. Het stempel gescheidene
beïnvloedt de contacten, men wordt gemeden en vanwege de rancune
tussen de ex-genoten zijn vrienden en familie vaak gedwongen te
kiezen. Met dit al is echtscheiding emotioneel en psychisch een
zwaar gebeuren, waarbij ook naarstig gezocht wordt naar de schuldige.
Niet-schuldig zijn betekent enige verlichting.
Tenslotte de nieuwe relatievorming. Het is niet verwonderlijk dat
tegen de achtergrond van het vigerende ideaalbeeld van de twee-een
heid het h-ertrouwen een belangrijke wens is voor de betrokkene. Men
telt dan weer mee, men kan dan ook bewijzen dat men in feite wel in
staat is een volwassen, duurzame relatie te onderhouden. Het welbe
vinden wordt in hoge mate gekoppeld aan een nieuwe, bevredigende
relatie.
Vierde stroming: ideaalbeeld van de zelfontplooiing in de gezinseenheid.

Het belang dat aan zelfontplooiing en geestelijke groei wordt ge
hecht neemt toe. De oude waarden en opvattingen worden niet zomaar
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belang blijft. Juist deze paarrelatie behoort de zelfontplooiing
en groei van het individu te stimuleren. Zowel paar als individu
staan centraal, de toenemende individuatie blijkt duidelijk, maar
met deze wat tegenstrijdige en daarmee spanningsvolle dubbellading
kan deze stroming het best gekenmerkt worden als een overgangsstro
ming. Men bevindt zich tussen het ideaal van de gesloten en de open
gezinseenheid in. Man en vrouw hangen minder aan de onderscheiden
sekse-rollen, maar de duurzame, levenslange band heeft een hoge
waarde. Tussen-menselijke uitingen, communicatie, omgaan met en
uiten van gevoelens, zijn van wezenlijk belang. Ook hier wordt ge
streefd naar evenwicht in de machtsbalans, maar men is zich er meer *
van bewust als het ideaal in de praktijk niet benaderd wordt. Vrien
den hebben nog steeds geen grote plaats in het gezinsgebeuren en als
men aan de relatie mankementen ontdekt, zal men eerder naar deskun
dige hulpverlening gaan. Therapeuten en groepstrainers varen wel bij
de vertegenwoordigers van deze stroming, juist ook omdat ze vaak zo
bewust met de relatie bezig zijn. In de tweede helft van de jaren
60 en erna kan dit stelsel van opvattingen steeds meer gesignaleerd
worden.
De emotionele stabiliteit wordt door echtscheiding nog steeds erg
geschaad. Echter door de centraalstelling van zelfontplooiing krijgt
ûe volgende redenatie een kans: als de zelfontplooiing door het
huwelijk sterk belemmerd wordt, moet men uit twee kwaden kiezen.
Echtscheiding wordt er acceptabeler door, men wil immers die andere
belangrijke waarde niet in het nauw laten komen. Het is een onple
zierige oplossing voor een zeer onwenselijke situatie. Economisch
is meer mogelijk, met name als men ook in de taakverdeling voor man
en vrouw gelijkheid bereikte. De samenleving is relatief welvarend
geworden en deze samenleving kan h.et zich permitteren menselijk ge
luk boven de economische consequenties te stellen. De sociale sta
biliteit wordt steeds minder afhankelijk van het huwelijk en daar
mee is de reactie van de directe omgeving ook minder stigmatiserend.
Onder deze condities kan echtscheiding toenemen, wat ook gebeurde
vanaf het einde van de jaren 60.
De motieven voor een scheiding zijn met dit al ook uitgebreid en
verschoven. De belemmering van de persoonlijke groei is er bijge
komen en in deze stroming mag verwacht worden dat het zeer bewuste
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Motieven kunnen dan de taakverdeling betreffen, die niet gelijk
(genoeg) is, dan wel de machtsverdeling waarbij men met hetzelfde
probleem kampt. Ook van de communicatie krijgt men eventueel niet
de stimulerende werking die ervan verwacht was. Het zijn allemaal
redenen om de relatie, na toch wel uitvoerige pogingen verbeteringen
aan te brengen, te willen beëindigen. De gevolgen van echtscheiding
zijn op het emotionele vlak nog erg ingrijpend - het huwelijk is
bedoeld voor het hele leven en voor kinderen wordt de gezinseen
heid van groot belang geacht. Maar toch kunnen de rancune, haat en
de problemen bij het maken van materiële afspraken iets minder zijn
dan bij de voorgaande stroming. Vaker is men er beiden van over
tuigd dat het om de beste oplossing gaat. Omdat de paarrelatie nog
een hoge status heeft, zal na verloop van tijd wel getracht worden
een nieuwe relatie aan te gaan.
Vijfde stroming: ideaalbeeld van het individu in de paarrelatie.

Er is sprake van een verder toenemende individuatie en daarmee van
een afnemende druk op de exclusieve paarrelatie als verschaffer
van affectie, waardering, begrip, ontplooiing. De betrokkenen- stre
ven een grotere openheid na, in die zin dat men zich in contacten
en activiteiten meer afzonderlijk opstelt. Vrienden behoeven niet
steeds gezamenlijke vrienden te zijn, vrijetijdsbesteding en vacanties kunnen ten dele ook samen met anderen of alleen gevuld worden.
De duurzame, exclusieve paarrelatie staat bij deze open instelling
nog wel hoog in aanzien. De zelfstandigheid van de individuen, eco
nomisch en geestelijk, wordt daarnaast op prijs gesteld. De claim
op een maximale communicatie, begrip e.d. is minder. Pas in het af
gelopen decennium kwam dit stelsel van opvattingen en leefregels
meer op de voorgrond.
Omdat ook betekenisvolle relaties met anderen aangegaan kunnen wor
den, bedreigt echtscheiding in deze ideaal-visie in mindere mate
dan bij de voorgaande stromingen de emotionele stabiliteit. Het
huwelijk wordt gezien als een in principe duurzame, monogame band
tussen man en vrouw, maar deze duurzaamheid is minder vanzelfspre
kend. De huwelijkssluiting in successie, meerdere monogame banden
achter elkaar, is een meer geaccepteerde leefwijze. Dat neemt niet
weg, dat de verbreking van een huwelijk nog aanmerkelijk meer moeite
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Motieven voor het uiteengaan zullen nog steeds in de sfeer van de
tussen-menselijke gevoelens liggen. Maar waar bij de derde stro
ming "te weinig" een motief kan zijn, kan het hier om een "te véél"
gaan. Bijvoorbeeld, de druk op de ander om gezamenlijk te opereren
kan zodanig benauwend werken, dat scheiding wenselijk wordt. Ook
een teveel aan communicatie kan binnen deze stroming als hinderlijk
worden beschouwd. Daarnaast zullen de nieuwe relaties, niet omdat
ermee is aangetoond dat het huwelijk slecht is, maar eerder omdat
men er nieuwe mogelijkheden door leert kennen, een belangrijk mo
tief zijn. Zo wordt het dan meer dan ooit mogelijk dat bij een re
latief niet slechte huwelijkskwaliteit het huwelijk toch verbroken
wordt. Ook het uit elkaar groeien lijkt in deze stroming een mo
tief te zijn dat een belangrijke plaats heeft, doordat men steeds
meer langs elkaar heen ging leven.
De gevolgen zijn minder ingrijpend maar zeker nog wel voelbaar.
Emotioneel moet men toch verwerken dat een bij aanvang als duurzaam
bedoelde band verbroken wordt. De sociale stabiliteit wordt er wei
nig meer door in het geding gebracht en door de openheid bestond
het paar al meer uit twee individuen dan dat het om een eenheid
ging. Dit maakt een aanpassing van en in het omringende leefmilieu
eenvoudiger. Door de verminderende druk van de omgeving ên door de
geringere aantasting van de emotionele stabiliteit van de huwelijksPartners wordt de belasting voor eventuele kinderen ook minder. De
ouders zullen in mindere mate ongenoegen jegens elkaar via de kinderen

uitspelen. Dit wat mildere klimaat, met name omdat de duurzaam

heid minder vanzelfsprekend is, vormt een relatief goede basis om
afspraken te maken over bezit, alimentatie (wat in vele gevallen
niet nodig zal zijn vanwege een gelijke taakverdeling), bezoekfrekwentie e.d.
°e paarrelatie wordt belangrijk gevonden, maar daarnaast.is men
meer geoefend als individu te leven. Dat zal met zich meebrengen,
dat men minder dwingend op zoek gaat naar een nieuwe partner. Een
«eer afwachtende houding wordt aangenomen en men zal niet zeer be
langrijke concessies doen voor zo'n nieuwe relatie. Wel wenst men
!iefst voor die toekomst een goede relatie. De officiële huwelijks
sluiting is nauwelijks nog een levende wens, aan samenwonen wordt
vaak de voorkeur gegeven.
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De status van de exclusieve paarrelatie, zowel het huwelijk als het
samenwonen, neemt af en meer op basis van individuele karaktertrek
ken wordt een leefvorm gekozen. Het leven als paar heeft nog een
lichte voorkeur, maar men is er zeker niet op zoek naar en het alter
natief van de individuele levenswandel (tussen anderen) krijgt so
ciaal een hoger aanzien. Aan deze stroming ligt een stelsel van
waarden en normen ten grondslag, dat nog weinig is aan te treffen
onder de bevolking. Vertegenwoordigers van deze en de volgende stro
ming zijn relatief het meest te vinden in de steden, onder de jonge
ren, bij de niet godsdienstigen en bij de relatief hoog opgeleiden.
De eigen vrienden hebben een grotere plaats in het leven gekregen
en voor zover de relatie goed is, kan dat ook familie betreffen.
Ook deze stroming valt te kenschetsen als een overgangsstroming,
namelijk tussen het ideaal van de open paarrelatie en dat van het
individuele leven temidden van vrienden.
Het huwelijk is bepaald niet meer de vorm waarnaar men streeft.
Samenwonen wordt zeker zo acceptabel geacht en als paar kan men
bovendien verkiezen in een groter leefverband te leven. Ook kan
men daarin alleen leven terwijl een vaste, intieme relatie elders
woont. De variatie neemt toe, kinderen kunnen binnen verschillend
samengestelde huishoudens opgroeien en betekenisvolle relaties heb
ben met andere volwassenen dan de ouders. Deze variatie is mogelijk
voor zover de privacy en individualiteit gewaarborgd zijn. Communes
waarin men op vele terreinen een grote gezamenlijkheid nastreeft,
passen niet in dit beeld.
De intiem-seksuele paarrelatie is in deze stroming één van de pri
maire relaties die voor het individu belangrijk is. De sociale sta
biliteit wordt nauwelijks meer geschaad door echtscheiding. Vaak
woont men niet eens gemeenschappelijk. Vooral de individuele karak
tertrekken zullen dan de mate van aantasting van de emotionele sta
biliteit bepalen; een aantasting die steeds meer te vergelijken
valt met die, die optreedt bij het wegvallen van andere affectieve
en/of seksuele relaties. Duurzaamheid wordt wel nagestreefd, maar
alleen wenselijk geacht als de relatie een bevredigende is. De toe
nemende individuele zelfstandigheid brengt met zich mee dat man
en vrouw economisch, onafhankelijk van elkaar wensen te zijn.
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de individuele vrijheid betreffen. Daarbij kan het gemakkelijk
voorkomen dat men vrienden blijft en alleen een andere leefvorm
kiest. Ook een nieuwe intiem-seksuele relatie kan de voorgaande
tot een einde brengen, aan de andere kant zal dit motief minder
voorkomen dan in de vorige stromingen, omdat de monogamie niet
sterk aangehangen wordt. Men accepteert van elkaar meer dat er
eventueel andere intieme relaties zijn. Wat in de ideaalbeelden
van de voorgaande stromingen nauwelijks mogelijk lijkt, kan hier
een reden tot scheiding zijn, nl. eenzijdige verhuizing. De vrouw
is minder geneigd de man te volgen als hij een baan elders krijgt.
Zij heeft haar eigen werk of studie doorgaans. Ook zullen man en
vrouw niet zomaar hun vriendenkring opgeven om de ander te volgen.
Zoals gezegd, de gevolgen van echtscheiding zijn beduidend minder
geladen. De verstandhouding tussen de ex-genoten kan relatief goed
zijn, vrienden behoeft men niet te verliezen en ze kunnen een be
langrijke hulp zijn bij de emotionele verwerking van de scheiding.
Financieel leefde men zelfstandig en vaak had men ook het dagelijks
leven al langs individuele lijnen uitgestippeld, de praktische ver
andering is dan niet groot. Het juridische systeem heeft men niet
20 nodig, dat gaat om formaliteiten. De afspraken maakt men meer
samen. Het gemak waarmee men deze afspraken maakt is afhankelijk
van de motieven om te scheiden en de wijze van beslissen. Vaker
dan vanuit de waarden in de voorgaande stromingen zal men samen tot
de beslissing komen. De relatiefasering zal een andere zijn, ook al
omdat de belangrijke momenten als samen onder êên dak gaan leven
soms geheel ontbreken of afgewisseld worden door perioden van al
leen wonen. Daarmee zal ook een scheiding minder vaak een defini
tief karakter hebben, in die zin dat men elkaar geheel uit het oog
verliest.
Het is duidelijk, dat hier de wens tot nieuwe leefvorm en relatie
vorming heel anders ligt dan bij de voorgaande stromingen. De wens
t-ot alleen wonen of een individuele plaats hebben binnen een woon
gemeenschap zal vanuit deze ideaalbeelden op de voorgrond treden.
°e paarrelatie wordt niet gezocht en pas dan geaccepteerd als de
individuele zelfstandigheid niet belangrijk wordt aangetast.
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Bij deze laatste onderscheiden stroming is de vanzelfsprekendheid
van de exclusieve paarrelatie als meest begeerde leef- en woonvorm
geheel verdwenen. Het leven als paar of als gehuwde verschaft geen
extra status meer. De volwassen mens kan zich bewegen in vriend
schapsnetwerken. Het ideaal van het vinden van een partner heeft
plaatsgemaakt voor het ideaal van het vinden van een levenssfeer
waarbinnen tussen-menselijke behoeften aan bod kunnen komen.
Mensen blijven emotionele, affectieve en seksuele banden aangaan.
De geborgenheid wordt gevonden vanuit een zelfstandig leven. In
dit ideaalbeeld is het belang van echtscheiding gering. Voor de
sociale stabiliteit is echtscheiding onbetekenend geworden, het
is onderdeel van het leefpatroon dat mensen relaties afbreken en
nieuwe beginnen. Dat wil niet zeggen dat in principe niet naar
duurzaamheid wordt gestreefd. Dit streven is doorgaans aanwezig,
maar de omstandigheden kunnen zodanig zijn dat uiteengaan wenselijk
is. Het al dan niet optreden van de emotionele spanningen en de
mate waarin dat gebeurt, is sterk persoons-afhankelijk geworden,
haar of zijn karakter bepaalt in hoge mate de reactie en nauwelijks
wordt deze reactie nog versterkt door een waardenstelsel dat een
levenslange band voorstaat.
Wat betreft de gevolgen op financieel, ouderlijk, juridisch, so
ciaal en praktisch terrein verschilt de situatie niet sterk van
die geschetst voor de zesde stroming. De keuze voor de individuele
levenswandel is alleen explicieter in deze zevende stroming. Het
valt ook niet te verwachten dat iemand met dergelijke denkbeelden
voor de toekomst als gewenste leefvorm het huwelijk of de samenwoon-relatie een hoge prioriteit geeft.
In het bovenstaande werd een hypothetisch kader geschetst dat als
achterliggend waarden- en normenstelsel bruikbaar is de veranderen
de betekenis van echtscheiding te verklaren. Het levert daarmee een
aantal verwachtingen op over samenhangen die in de hoofdstukken VII
t/m IX aan bod komen. Daar zullen de verwachtingen op de specifieke
terreinen, met name betreffende de verschillen tussen de geslachten
en de milieus, afzonderlijk worden weergegeven. Er zal dan gezocht
worden naar aanwijzingen die het bestaan van de waardenstelsels meer
of minder plausibel maken. De hier geschetste ideologieën bestrijken
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stroming een beginpunt is, noch dat het bij de laatste stroming om
een eindpunt zou gaan. Wel zou de eerste stroming in het begin van
de 19e eeuw alom vertegenwoordigd zijn, terwijl voor de laatste
verwacht wordt dat dit nog enkele decennia zal duren. Verwacht wordt
verder, dat ze alle in de huidige tijd waar te nemen zijn, de oudere
(1 en 2) en de nieuwere (5 tot en met 7) in een aan de tijd aange
paste vorm. Zoals eerder al werd gesteld, mag verwacht worden dat
de nieuwere stromingen meer te vinden zijn onder de jongeren, nietgodsdienstigen, stedelingen, relatief hoog opgeleiden, met een pro
gressieve politieke voorkeur. Het gaat in het algemeen om waarden
stelsels die geleidelijk aan gemeengoed worden en daarna weer uit
het sociale tableau verdwijnen.
De gescheidenen vormen een bijzondere categorie wat betreft deze
waardenstelsels. De overgangen van de ene naar de andere stroming
kunnen nl. binnen een mensenleven plaatsvinden. Het zal doorgaans
gaan om geleidelijke wijzigingen, zoals om het onder invloed van
de sociale omgeving "meegaan met de tijd". Ingrijpende levenser
varingen kunnen een waardenwijziging aanmerkelijk versnellen. Wat
betreft de hier geschetste aspecten van samenleven is echtscheiding
een ervaring die deze verandering in de hand werkt. Verwacht mag
worden dat onder gescheidenen relatief meer "nieuwe" ideaalbeelden
voorkomen dan onder gehuwden. Vlak voor, tijdens of na de scheiding
zullen de opvattingen veranderen.
Het werd al eerder gezegd dat meer uitvoerige informatie over dit
hypothetische raamwerk elders is te verkrijgen (Weeda, 1978, 1979
en 1982). Daar worden de gebruikte concepten toegelicht en wordt
tevens de gebruikte literatuur vermeld. Overigens is met dit kader
niet bedoeld een sluitend geheel van hypothesen te leveren. Het wil
een aanwijzing geven van een geïntegreerde kijk op de samenhang tus
sen waarden en normen enerzijds en verschillende belangrijke aspec
ten van het echtscheidingsproces anderzijds.
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IV.

ONDERZOEKMETHODE

Zeer vele beslissingen moeten worden genomen om een onderzoek met
een brede doel- en probleemstelling uit te voeren. Het vinden van
een evenwicht tussen weloverwogen handelen en bewaren van de voort
gang is niet gemakkelijk. De eerste belangrijke beslissing die ge
nomen werd na een bestudering van de echtscheidingsliteratuur (Weeda,
1978) is dat het meest behoefte bestaat aan gegevens uit het "veld",
gegevens die direct van de gescheidenen worden verkregen. Dit hoofd
stuk is bedoeld om de belangrijkste aspecten van de onderzoeksme
thode en van de wijze van analyseren van de verkregen informatie
beargumenteerd toe te lichten.
De keuze van een methode
Een belangrijk streven van de sociologische onderzoeker is een optimale geldig
heid en betrouwbaarheid van zijn informatie, die voor grotere groepen generali
seerbaar is. Deze onschuldig aandoende uitspraak bevat een waslijst van eisen
en levert vele tegenstrijdigheden op. Geldige resultaten zijn die gegevens,
die werkelijk een afspiegeling vormen van het verschijnsel dat men wil onderzoe
ken. Wil men weten wat de echtscheidingsmotivatie is en men ontwerpt daarvoor
een lijst met mogelijke redenen, dan blijft de vraag of daarmee de werkelijke
motieven boven tafel komen, of dat andere zaken gemeten worden. Zeker op een
terrein waar weinig kennis ter beschikking staat, moet vooreerst gekozen worden
voor een open vraagstelling. Mensen moeten vrijelijk kunnen vertellen. Daar
schuilt wel het gevaar in dat, door zeer tijdgebonden omstandigheden, een aan
tal facetten over het hoofd gezien wordt. Bovendien leveren de vrijelijke ver
telsels een hoeveelheid analysemateriaal op die een grote beperking legt op het
aantal te interviewen personen. Het generaliseren, uitspraken doen die gelden
voor grotere groepen, is dan niet meer mogelijk. Men heeft de gegevens van enke
lingen, die bovendien verhalen kunnen opleveren die slecht onderling vergelijk
baar zijn.
De survey waarbij een representatief deel van de bevolking wordt ondervraagd,
levert "harde" uitspraken op, die evenwel vaak moeilijk te interpreteren zijn.
Want wat hebben de mensen bedoeld met dat kruisje op die plaats. De conclusie
over samenhangen wordt ook niet meer geplaatst in het gehele beeld van de indi
viduele verhalen en omstandigheden. In de sociale wetenschappen is een geïnte
greerde kijk minstens zo belangrijk als in bijv. de medische wetenschap. Zou
men bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat een moeilijke verwerking van echt
scheiding samenhangt met de duur van de tijd waarin men in spanning leefde, dan
is het van groot belang deze conclusie vanuit de gehele verhalen op haar waarde
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gaan. Het is een wijze van werken waarbij getracht wordt de subtiele integratie
momenten van het menselijke verhaal niet verloren te laten gaan.

Het is de meest fundamentele keuze voor dit verkennende onderzoek
geweest, dat de menselijke verhalen nog in de analyse-fase bekend
zouden zijn en niet vermalen zouden worden in de analyse-molen.
Met andere woorden, bij mogelijke samenhangen wil ik weten om welke
mensen het gaat.
Deze keuze legde duidelijke beperkingen op aan keuzes binnen andere terreinen.
Daarnaast wilde, en dat is begrijpelijk vanuit een macro-sociologische optiek,
dit onderzoek niet de belevenis van een enkeling uitdiepen. Beoogd werd, tot
beschrijvingen en verklaringen te komen, waarvan het aannemelijk was dat ze het
menselijk gebeuren in grotere categorieën weerspiegelen. Na de eerste fundamen
tele keuze voor het behoud van het menselijk verhaal, verviel de mogelijkheid
te kunnen generaliseren op basis van representativiteit. Deze keuze werd verge
makkelijkt door de overtuiging dat het verkrijgen van een echt representatieve
steekproef van gescheidenen nauwelijks mogelijk is. Een hoge non-respons was
te verwachten, generaliserende uitspraken zouden erdoor zeer dubieus worden.
Gekozen werd derhalve voor kwantificeren vanuit een meer kwalitatieve analyse
en tegen de achtergronden van de subjectieve constructies van de werkelijkheid
van individuen. Deze keuze had gevolgen voor de te selecteren respondenten,
voor de wijze van interviewen en voor de analyse van de gegevens.

De keuze van de respondenten
Er leven in Nederland tussen de half en êën miljoen mensen die ooit
gescheiden zijn. In principe kwamen ze allen in aanmerking als po
tentiële respondenten.
Als naar willekeur een aantal gescheidenen geselecteerd was, was in historisch
perspectief een uiterst gemengd gezelschap ontstaan. Hier lag de moeilijke keuze
omtrent wenselijke beperkingen in de tijd. Gescheidenen uit de jaren vijftig,
zestig en zeventig onderling vergelijken zou interessante informatie kunnen op
leveren omtrent veranderende maatschappelijke invloed. Het zou wellicht het ant
woord op de vraag in hoeverre de toename in de echtscheiding blijvend is, dich
terbij brengen. Daartegenover stonden echter belangrijke nadelen, waardoor de
beslissing werd genomen de echtscheidingsjaren te beperken. Een nadeel van een
gevarieerd gezelschap was in de eerste plaats dat de interviews, in 1980 afge
nomen met iemand die 5, 15 of 25 jaar gescheiden is, bijna onvergelijkbaar wor
den. De verstreken tijd is zo verschillend, dat de gevoelens en emoties die
worden opgeroepen en de interpretatie van het gebeuren erdoor verschillend ge
kleurd zullen zijn. Bovendien worden in het ene geval aan het geheugen veel ho
gere eisen gesteld dan in het andere. Voor dergelijk door de tijd vergelijkend
onderzoek is een longitudinale aanpak de enig mogelijke. Deze longitudinale
studie paste niet in de opdracht voor dit onderzoek. Belangrijke doelstelling
van dit onderzoek was een eigentijds beeld te geven vein de betekenis van echt
scheiding. Het lag daarom voor de hand niet ver terug te gaan in de tijd.
Dit onderzoek wil informatie opleveren omtrent de kijk van de gescheidene op
het gebeuren. Uit ander onderzoek is bekend, dat direct na het uiteengaan de
meesten zeer labiel zijn. Na anderhalf S twee jaar is die situatie in de meeste
gevallen gestabiliseerd.
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heid over hun ervaringen konden praten, dus voor respondenten die
anderhalf of meer jaren uit elkaar waren. De bovengrens werd ge
steld bij vijf jaar; deze keuze berust op de gedachte dat ongeveer
rond die tijd de herinneringen kunnen gaan vervlakken. Omdat de of
ficiële echtscheiding doorgaans later valt dan het feitelijke uit
eengaan, werd gekozen voor de echtscheidingsjaren 1975 tot en met
1979. In 1980 vond het veldwerk plaats. Daarmee wordt getracht de
betekenis van echtscheiding in de tweede helft van de jaren zeventig in
beeld te brengen.
Een belangrijke keuze was ook die betreffende het interviewen van
de beide ex-genoten.
In menig echtscheidingsonderzoek worden alleen vrouwen of mannen en vrouwen ge
ïnterviewd, waarbij de verhalen niet van twee kanten komen. Hoewel direct dui
delijk was dat het veel problemen en extra organisatie zou opleveren, is toch
gekozen voor het interviewen van beiden. De mogelijke extra informatie van deze
werkwijze leek ruimschoots op te wegen tegen de extra inspanning ên het risico
van mislukken. De voordelen van deze werkwijze leken te liggen in de mogelijk
heid van een gekoppelde analyse. Zo kunnen verschillende interpretaties over
dezelfde gebeurtenis aan het licht komen. Mannen en vrouwen kunnen op deze
wijze werkelijk vergeleken worden. Daarbij komt dat in dit onderzoek ervoor ge
kozen is de respondent aan het woord te laten, om haar of zijn subjectieve kijk
op de werkelijkheid te noteren. De wetenschap - want iedere respondent werd er
van op de hoogte gesteld dat het de bedoeling was beiden te interviewen - dat
ook de ander nog aan het woord kon komen, kan mensen verhinderd hebben hun ver
halen al te sterk te vertekenen. In ieder geval zou ook de mogelijkheid bestaan
die vertekening vast te stellen. Overigens werd het adres van de ex-partner ge
vraagd aan de eerst-gelnterviewde. Zeker was dan nog niet dat de ander mee zou
werken. Echter was voor de respondent wel zeker, dat de poging ondernomen zou
worden. Respondenten waarvan het later niet gelukte de medewerking van de expartner te verkrijgen, werden wel in het materiaal behouden. Zouden alléén
ex-paren geanalyseerd zijn, dan zou onduidelijk zijn wat het effect was dat
beiden bereid waren mee te doen. Het kan om een bepaald type echtscheiding gaan.
Een selectie vindt in eerste instantie sowieso al plaats, want ook de eerstgevraagde doet wel dam niet mee; een dubbele selectie is hoogst ongewenst. Het
leek niet essentieel de ex-genoten afzonderlijk op dezelfde tijd te interviewen
om uitwisseling van informatie te voorkomen. De contacten tussen gescheidenen
hebben die intimiteit doorgaans verloren. Wel werd ernaar gestreefd, de inter
views binnen een à twee maanden na elkaar te laten plaatsvinden, alsook de exgenoten door verschillende interviewers te laten ondervragen. Voor deze laatste
werkwijze werd gekozen, omdat dan de interviewer "blank" tegenover de respondent
zou staan, niet beladen door het scheidingsverhaal dat de ex-genoot verteld had.
Het aantal respondenten en de wijze van selecteren van respondenten moesten nog
worden vastgesteld. Het mogelijke aantal respondenten was in feite sterk afhanke
lijk van het opname-vermogen van de onderzoeker, omdat een belangrijke keuze was
dat alle verhalen voor de onderzoeker bekend zouden zijn in de verwerkingsfase.
Hoeveel kan een mens bevatten? Het was een gok, want ik had niet eerder derge
lijk omvangrijk onderzoek uitgevoerd.

Gekozen werd voor ongeveer 90 paren, waarbij van het begin af aan
duidelijk was dat de werkelijkheid anders zou zijn, omdat niet
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punt was dat ernaar gestreefd werd een zeer gevarieerde groep te
krijgen naar leeftijd, huwelijksduur, godsdienst, kindertal, poli
tieke overtuiging e.d. De meest duidelijke keuze was daarbij er
voor te zorgen dat uit lager milieu, midden milieu en hoger milieu
ongeveer evenveel mensen zouden worden geïnterviewd. Deze beslis
sing werd genomen om een vergelijking tussen milieus (over het be
grip zelf later meer) mogelijk te maken.
Er kan onderzocht worden of in de hogere milieus "nieuwere" vormen van schei
den worden aangetroffen, die een aanwijzing kunnen zijn voor te verwachten ont
wikkelingen in bredere lagen. Een andere belangrijke reden was, dat juist in
arbeiderskringen relatief weinig onderzoek verricht is en het van groot belang
werd geacht dat over het sociale tableau in deze kringen meer bekend wordt.

Het verkrijgen van de respondenten
Representativiteit werd niet nagestreefd, maar wel variatie in de
- voor dergelijk onderzoek relatief grote - groep. Dit betekende
dat het niet wenselijk was alleen via instellingen met een bepaald
doel (bureaus hulpverlening, kerkelijke instellingen e.d.) de res
pondenten te werven. De selectie van specifieke scheidingsgevallen
wordt er waarschijnlijk door. Gekozen is in de eerste plaats voor
het willekeurig aanschrijven van mensen via een aantal gemeenten.
Daarnaast werd voor de extra benodigde respondenten met relatief
hoge opleiding (HBO of Academisch) de "via-via methode" gebruikt.
Collega's en andere bekenden werden aangeschreven met de vraag één
of meer adressen te leveren van gescheiden mensen. Verder werd de
hulp van een Sociale Dienst ingeschakeld, omdat het wenselijk was
dat ook vrouwen (en mannen) die van de Bijstand leven goed verte
genwoordigd waren. De maatschappelijk werkers vroegen een aantal
mensen die bijstand kregen om hun medewerking. Tenslotte werden
respondenten verkregen doordat hun ex-partner die al geïnterviewd
was het adres had verstrekt. De vier werkwijzen worden hieronder
verder toegelicht.
Totaal werden uiteindelijk 167 mensen geïnterviewd: 91 vrouwen en 76 mannen.

Het adres van de meerderheid van deze respondenten, namelijk 51%,
was verkregen via de gemeenten.
Hoe ging deze selectering in zijn werk? Een zestal Nederlandse gemeenten in
Midden-Nederland wilden uiteindelijk meewerken. Deze gemeenten laten een tame
lijk grote variatie zien in achtergrondkenmerken van de bevolking. Er waren
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langs deze weg verkregen respondenten kwamen uit een middelgrote stad. Deze
stad was zorgvuldig geselecteerd als één waar een zeer gevarieerde bevolking is
gevestigd. Hij telt meer dan 100.000 inwoners, waarvan zo'n 15% in landelijke
gebieden woont. Jaarlijks werden in de periode 1975 tot en met 1979 gemiddeld
150 echtscheidingen ingeschreven. Deze betreffen alle paren die eertijds in de
gemeente huwden, want daar wordt de echtscheiding erna ingeschreven. Van deze
paren werden adressen willekeurig geselecteerd en er werd dan nagegaan of één
van beiden dan wel beiden nog in de plaats woonden. Iedere zo gevonden poten
tiële respondent kreeg een brief. Nadeel van deze werkwijze, die ook in de ande
re gemeenten gevolgd moest worden, was, dat de meer mobiele paren, die tijdens
de scheiding elders woonden dan waar ze getrouwd waren, niet aanwezig zijn in
de aangeschreven populatie. Om die reden lijken ook vertegenwoordigers uit la
ger milieu relatief sterk vertegenwoordigd. Deze bevolkingscategorie is minder
mobiel qua verhuisgedrag. Overigens werden langs de andere wervings-wegen wèl
respondenten verkregen die één of meerdere malen verhuisd waren na de huwelijks
sluiting. In eerste instantie weigerden drie gemeenten hun medewerking; het
onderwerp werd te ingrijpend geacht. Later is er een methode gebruikt waarbij
de privacy van mensen zoveel mogelijk gewaarborgd bleef. Er werden namelijk
geen adressen door de gemeente aan de onderzoeker doorgegeven. Mogelijke respon
denten, die volstrekt willekeurig "getrokken" werden uit de echtscheidingsjaren
1975 tot en met 1979, kregen een brief toegestuurd van de gemeente (Bijlage 3),
waarin doel, betekenis van en werkwijze bij het onderzoek werden uiteengezet.
De brief werd door de gemeente verstuurd en de mensen werd gevraagd het strook
je in te vullen en aan de onderzoeker te sturen als ze mee wilden werken. Deze
werkwijze bracht het risico met zich mee, dat het percentage aangeschrevenen
dat het strookje terugstuurde uiterst miniem zou zijn, zodat een zeer specifieke
groep was uitgeselecteerd. De werkelijkheid bleek anders. In de gemeente waar
de meeste brieven waren uitgestuurd, was uiteindelijk ruim 45% van de aange
schrevenen bereid aan het onderzoek deel te nemen. Menige representatieve steek
proef in sociaal-wetenschappelijk onderzoek waarbij op een minder zorgvuldige
wijze de respondenten benaderd worden, komt in eerste ronde op een niet veel
hogere respons dan 40 à 50%. Overigens bleek, in tegenstelling tot wat de eer
der afwijzende gemeenten vermoedden, dat juist gescheidenen niet zoveel proble
men hebben met het praten over het verleden. Het is een open onderwerp waarover
men doorgaans al vaak praatte. Men kan haar of zijn verhaal nog eens neutraal
kwijt, wat menigeen als plezierig of een opluchting ervaart. Mede daardoor zal
de medewerking vrij groot geweest zijn. Daarnaast zagen vele respondenten het
nut van een dergelijk onderzoek in en werd gehoopt dat zo werd bijgedragen tot
een grotere bekendheid met het verschijnsel. Velen hadden voor ogen dat anderen
die zo'n scheiding ook meemaken, erdoor geholpen kunnen worden.

Het percentage respondenten dat via collega's en hekenden werd verkregen
bedroeg 22. Hieronder zijn de relatief hoge opleidingen oververte
genwoordigd.
Er werden brieven geschreven waarin over het onderzoek ongeveer dezelfde infor
matie werd verstrekt als aan degenen die via de gemeenten werden aangeschreven.
De adressen zijn van zeer veel mensen afkomstig, vaak werden per informatiebron
één of twee adressen verkregen. Dit betekent, dat de variatie groot kan zijn,
zowel wat betreft selectie (specificiteit van het scheidingsgeval) als qua achtergrondkenmerken. Iedere aangeschreven bekende persoon had haar of zijn eigen
motieven een bepaalde persoon te noemen. Deze methode is qua zorgvuldig omgaan
met de privacy van mensen eveneens zeer acceptabel. De aangeschreven bekende
persoon kan namelijk eerst aan de potentiële respondent vragen of hij of zij
wil meewerken. Nadeel van deze werkwijze is, dat geen enkel zicht kan worden
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aanschrijving via gemeenten aantrekkelijker. Een voordeel van inschakelen van
bekenden is dat wèl gevraagd kon worden potentiële respondenten te noemen die
tussen 1975 en 1978 uiteengegaan waren. Bij de gemeenten moest worden afgegaan
op de officiële echtscheidingsdat™ die ver af kan liggen van de datum van uit
eengaan. Een vereiste voor het opgeven van kandidaten door bekenden was ook,
dat de potentiële respondenten volledig onbekend waren voor de onderzoeker. De
onderzoeksituatie zou ongunstig beïnvloed worden als het om mensen ging die men
nog regelmatig zou tegenkomen.

Een kleine groep, namelijk 4%, werd verkregen via een Sociale Dienst
in een middelgrote stad.
Deze werkwijze had de voordelen en de nadelen van de hiervoor besproken weg
via bekende personen. De maatschappelijk werkers, die de brief wel of niet af
gaven, waren voor de bijstandtrekkers bekenden. Overigens was het de bedoeling
dat het percentage langs deze weg verkregen mensen gering zou blijven. Ook via
de andere kanalen zouden adressen van bijstandtrekkers worden verkregen.

Tenslotte werd een niet onbelangrijk deel van de respondenten ver
kregen via de ex-partner. Op deze manier werd het adres verkregen van
74 mensen.
Bij het zoeken naar medewerking van de eerst-gevraagde was, gezien de hiervoor
besproken werkwijze, in hoge mate aan de persoon overgelaten of hij of zij wilde
deelnemen. Anders lag dat bij het verkrijgen van de deelname van de tweede part
ner. Deze potentiële respondent kreeg eerst een brief over het doel van het on
derzoek met het verzoek of hij/zij mee wilde werken. Hij/zij werd dan, dat was
ook in de brief gemeld, persoonlijk benaderd door de interviewster. Het initia
tief om mee te doen behoefde dus niet van de aangeschrevene uit te gaan. Voor
het onderzoek werd het van groot belang geacht dat beiden meewerkten, waarom
ook alle overredingskracht werd gebruikt om de ex-genoten over te halen. Be
grijpelijkerwijze lukte dat niet steeds, maar bij deze poging is wel een grote
inzet van onderzoekerszijde aan de dag gelegd.

Deze inzet leverde op, dat van de 74 aldus benaderden er 40 wilden
meewerken (24% van het totaal aantal geïnterviewden).
Dit aantal is relatief toch wel hoog, omdat er vaak ook mensen bij waren die in
eerste instantie op de brief van de gemeente niet gereageerd hadden, dus niet
direct "happig" waren om mee te doen. Overigens waren via gemeenten en via be
kenden soms de adressen van beide partners verkregen, zodat het aantal geïnter
viewde ex-paren hoger was, namelijk 62. De werkwijze via het persoonlijk bena
deren van 74 ex-genoten leverde wel een fraai beeld op van motieven die mensen
hadden om niet mee te doen, doch daarover straks meer.
Aan alle respondenten was strikte anonimiteit beloofd. Dit bleek voor velen
een essentiële voorwaarde om mee te willen werken. Deze beloofde anonimiteit
maakt het ook wenselijk de gemeenten die brieven verzonden in deze publicatie
niet bij name te noemen. Zeker in de kleinere gemeenten zou dan de anonimiteit
verloren gaan, omdat soms maar zeer weinigen er ooit gescheiden waren in de
periode 1975 - 1979. De 167 mensen komen uit 43 Nederlandse gemeenten. De me
thode "via-bekenden" èn het aanschrijven van àlle ex-partners brachten met zich
mee dat er vele gemeenten waren, namelijk 26, waar slechts één of twee respon
denten vandaan komen. Niet iedereen die toezegde, kon worden geïnterviewd van
wege het te grote aanbod. Bij de selectie werden die mensen niet geïnterviewd,
die in een wijk woonden die reeds sterk vertegenwoordigd was. Het vergroten van
de variatie was hiervoor het motief. Uit de eerdergenoemde middelgrote stad waar
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pondenten. Uit de overige 5 kleinere gemeenten waar brieven werden rondgestuurd,
werd totaal uiteindelijk 21% van de 167 respondenten verkregen. De 43 gemeenten
lagen bijna alle in de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Hol
land en Noord-Brabant. Ze varieerden zeer sterk naar urbanisatiegraad.
Vrouwen gaven zich relatief vaker vrijwillig op dan mannen. De verschillen lig
gen als volgt. Van de 76 meewerkende mannen was het adres in 45% van de gevallen
via de gemeente verkregen, in 20% via bekenden, in 1% via de Sociale Dienst en
in 34% via de ex-partner. Voor de 91 vrouwen zijn de percentages resp. 56, 23,
6 en 15. Een groter percentage mannen dan vrouwen werd dus uiteindelijk via
telefoon of persoonlijk contact met de interviewster "overgehaald" mee te wer
ken. Het is een uitkomst die strookt met ons cultuurpatroon, waarin van mannen
verwacht wordt dat ze meer over zakelijke dingen praten dan persoonlijke. Dit
geldt, onder invloed van de vrouwenbeweging, in steeds mindere mate in de sociale
bovenlagen. Ook dat kwam in het onderzoek tot uiting; in de lagere milieus lukte
het relatief minder vaak de medewerking van beide ex-partners te krijgen, in die
zin dat hier de mannen het vaker af lieten weten.

Over de gehele linie beschouwd was ik zeker tevreden over de mate
waarin mannen en vrouwen deelnamen na een eerste aanschrijven. Gene
raliseerbaarheid van de uitkomsten wordt beslist niet gepretendeerd,
maar het onderzoek, kan toch ook niet worden weggeschoven met de me
dedeling dat het om een wel zeer specifieke groep gaat, die in geen
enkele mate een beeld kan verschaffen van wat zoal leeft onder gescheidenen. Alleen al het feit dat ruim 45% van de willekeurig via
gemeenten aangeschreven mensen hun medewerking toezegde, geeft aan
dat een groot aantal typen scheidingen werd bereikt. Generaliseer
bare conclusies zijn niet mogelijk, maar wel kan een beeld verschaft
worden van de veelheid van ervaringen en eveneens kunnen de onder
linge samenhangen in het proces van scheiden worden opgespoord. De
variatie van de groep ondervraagden naar verschillende sociale ken
merken is groot en deze wordt in hoofdstuk VI getoond.
Tenslotte wordt nog iets meer meegedeeld omtrent de groep weigerende
ex-genoten. Wellicht zijn hun motieven in zekere mate een indicatie

voor de motieven van anderen die niet meededen. Totaal zijn
105 ex-huwelijken in het onderzoek betrokken, hetzij via één respon
dent, hetzij via beiden. In 62 gevallen konden beiden partners wor
den geïnterviewd. Derhalve was het bij 43 ex-huwelijken niet moge
lijk de tweede partner te laten meewerken.
Overmacht (ex-partner was verhuisd en het adres was niet te achterhalen, ex-part
ner woonde in het buitenland, ex-partner was overleden) was 7 maal de reden dat
dit niet mogelijk was. Tweemaal wilden de respondenten het adres van de ex niet
geven uit angst voor mogelijke represaillemaatregelen. Het adres mocht wel langs
andere weg verkregen worden (bijv. via de gemeente), maar dat is niet gelukt.
De overige 34 potentiële respondenten weigerden bij het persoonlijke contact
hun medewerking; de meesten (221 waren er zeer pertinent in; enkelen (8) twijfel
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den in eerste instantie toe mee te werken, maar trokken zich, soms op het aller
laatste moment als de interviewster al op de stoep stond, terug. Wat bewoog deze
34 weigeraars?
Een achttal mensen wilde nauwelijks commentaar geven bij de beslissing. De zaak
werd afgedaan met bijv. "Geen zin" of "Absoluut niet". Dan waren er de mensen
die nog pijn voelden. Negen mensen durfden de confrontatie met het verleden niet
aan, men was bang voor het openrijten van de wonden of men had nog conflicten
met de ex-partner. Twee van hen waren ook bang dat het hun gezondheid zou scha
den. De hiermee contrasterende categorie bestond uit vijf mensen die erop wezen
dat deze zaak afgesloten was, of "het is al zo lang geleden (3 jaar), ach nee,
ik ben nu met hele andere dingen bezig". Men vond het niet de moeite van het
bespreken waard. Een vierde categorie werd gevormd door mensen (5) die het nut
van het onderzoek niet inzagen, vonden dat je aan zulke dingen niet mee hoort
te doen, dan wel vonden dat ze al te vaak geïnterviewd waren in hun leven. Ver
der waren er de mensen die omwille van anderen niet meededen (4). Een nieuwe
partner wilde het niet, of men vond het niet leuk t.o.v. de nieuwe partner.
Een enkele maal wilde men per se dat de nieuwe partner erbij zat (hij of zij
mocht immers toch alles horen), hetgeen niet geaccepteerd werd. De antwoorden
van de restcategorie waren de volgende: "wat me dwars zit, kan ik m'n maat
schappelijk werker (van de Sociale Dienst) wel vertellen, dat hoef ik niet aan
jullie kwijt"! "ik heb het ook zelf moeten oplossen, dat doen anderen ook maar";
"ik heb 't te druk hoor, als je me per ongelijk thuis treft, mag je me van alles
vragen".
De weigeringen liggen niet eenzijdig in de gevoelenssfeer, hetgeen eerst ge
vreesd was. Ware dat het geval dan zouden bepaalde typen scheidingen wellicht
uitgeselecteerd worden. De hier genoemde redenen van weigeraars vielen geen van
alle uit de toon als ze vergeleken werden met de aard van het verhaal van de
ex-partner. Als mensen zeiden dat ze het te pijnlijk vonden, dan wel dat het te
ver van ze afstond, bleek dit in overeenstemming met hetgeen de ex-partner te
berde had gebracht. Er was dus een gevarieerdheid in de motieven om niet mee te
doen en verwacht nag worden dat dat ook gold voor de mensen die als eersten wa
ren aangeschreven door de gemeente en zich niet opgaven. Die moesten bovendien
een stap ondernemen, namelijk het strookje opsturen. Het vergeten of er niet
aan toekomen kan voor deze groep eveneens een oorzaak zijn. Langdurige afwezig
heid of een verhuizing waarvan de gemeente niet op de hoogte was, zijn mogelijke
externe oorzaken in deze groep.

De hier beschreven wijzen waarop de medewerking van de 167 respon
denten verkregen is, heeft mijns inziens zeker de beoogde variatie
opgeleverd. Ook de redenen waarom mensen weigerden, rechtvaardigen
deze conclusie.
Het interviewen en de interviewsters
In het onderzoek werd getracht te weten te komen wat de interpreta
tie van de respondent was van het gebeuren. Uitdrukkelijk was het
niet de bedoeling in een samenspel tussen interviewer en respondent
de werkelijkheid te reproduceren en eventuele verdrongen zaken bo
ven te halen.
Met andere woorden, ik spreek liever niet over diepte-interviews maar over open

- 46 interviews. De respondent vertelde haar/zijn verhaal en verder werden vastgestel
de vragen gesteld waarop men vrijelijk kon antwoorden, zonder antwoordcategorieen. Het diepte-interview biedt minder mogelijkheid tot kwantitatieve vergelijking
en is bovendien onderzoek-technisch zeer moeilijk. De mogelijkheid dat de inter
viewster de respondent daarbij interpretaties "in de mond legt" moet niet worden
onderschat. Het verhaal van de respondent in zijn waarde laten, was ook een ethi
sche keuze. Daardoor wordt de respondent gerespecteerd in zijn eigen visie en
wordt de confrontatie met verborgen "waarheden", die de interviewster uitlokt,
vermeden. Het nadeel van een open interview kan zijn, dat het verhaal te sociaalmooi wordt gemaakt. Daarentegen was aan bijna ieder bekend, zoals eerder gemeld,
dat mogelijkerwijs ook de andere partner geïnterviewd zou worden. Overigens dien
de de respondent wel erop geattendeerd te worden als hij of zij zichzelf tegen
sprak. Ook was het zeker zo dat de interviewster verder door kon vragen als de
situatie erom vroeg. Met dit al konden de gesprekken wel "diep" gaan.
Het feit dat het onderzoek zich richtte op de lezing van de respondent van het
gebeuren, had verschillende onderzoek-technische consequenties. Bij een diepte
interview is men genoodzaakt met de bandrecorder te werken. Men moet de respon
dent immers steeds in het oog houden en iedere aarzeling noteren en gebruiken.

Bij deze open interviews werd, ook op basis van de ervaringen in
een voor-onderzoek, gekozen voor het opschrijven. Daarbij was de
uitdrukkelijke eis dat, voor zover mogelijk, alles wat de respon
dent zei, in haar/zijn eigen woorden werd neergeschreven. De keuze
voor het schrijven in plaats van het opnemen op de bandrecorder
heeft de volgende argumenten:
- de bandrecorder wordt door vele respondenten eng gevonden, het ge
zegde ligt ermee zo definitief vast via de eigen stem, hetgeen
minder vrij maakt;
- de respondent krijgt meer de rust om te antwoorden. Hij weet dat
het schrijven tijd kost. Iemand die je continu aankijkt daaren
tegen, behoort vrij snel beantwoord te worden, een schrijvende
en af en toe kijkende interviewster is minder bedreigend;
- de interviewer wordt meer een achtergrondfiguur, het gaat om de
respondent, wat ook de bedoeling is om te suggereren;
- de respondent kan zich. op deze wijze in zichzelf keren, de inter
viewer min of meer vergeten, en uit de verte herinneringen opha
len. Juist ook hierdoor kan het "indruk willen maken" op de inter
viewer minder worden. Zo kon men starend naar het plafond haar/
zijn verhaal vertellen, men vergat de interviewster af en toe;
- het uitwerken van de geschreven tekst kost aanmerkelijk minder
tijd dan van de gesproken tekst;
- de extra aanwijzingen als lachen, huilen, verlegenheid e.d. kun
nen ook in de geschreven tekst worden aangebracht.
Uiteraard is deze werkwijze voor de interviewster, die ook de vragen moet stel
len, geen geringe opgave. In de praktijk bleek het toch zeer goed te werken
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aanwezig. De respondenten die er na afloop naar gevraagd werden, vonden het ge
schrijf van de interviewster over het algemeen volstrekt geen bezwaar. Enkele
van de hier genoemde voordelen werden ook door de respondenten zelf genoemd.
De schrijf-methode bleek het moeilijkst uitvoerbaar als mensen heel kort van
stof waren. Het interviewen zelf vereist dan zeer veel inzet. Overigens bleek
dit onder de gescheidenen niet veel voor te komen, want men had wat te vertel
len.
Een vereiste was dat het interview onder vier ogen plaatsvond. Er mochten geen
anderen bij zijn. Dit werd ook vooraf gemeld en het was voor enkelen een reden
om niet mee te werken. De invloed van derden werd als te veel beïnvloedend be
schouwd. Een van de essentiële onderzoek-technische aspecten was, dat de res
pondent alles vrij kon vertellen aan een neutraal persoon en er dan op kon reke
nen dat hij/zij er met het vertrekken van de interviewster vanaf was. De be
trouwbaarheid van de verkregen informatie wordt door deze werkwijze vergroot.
De mensen werden verder naar eigen voorkeur thuis geïnterviewd of elders.

De duur van de interviews varieerde sterk. Drie van de 167 inter
views duurden twee uur, evenveel interviews duurden 1\ uur of lan
ger. Bij de langere interviews kwam het enkele malen voor dat de
interviewster een tweede maal terugging. De gemiddelde interviewduur
van alle respondenten was vier uur, 71% van de interviews duurde
tussen de 3 en 5 uur.^ Het is duidelijk dat een dergelijke inter
viewduur zowel voor de respondent als voor de interviewster geen
kleinigheid is. Beiden waren vaak moe na afloop. In deze interviewtijd is ook het napraten betrokken, dat gemiddeld een kwartier
duurde.
De uitvoerigheid van de respondent en daarmee de duur van het interview bleek
het sterkst te correleren met het opleidingsniveau. Naarmate de opleiding hoger
was, duurde het interview gemiddeld langer. Mensen met hogere opleidingen waren
doorgaans uitvoeriger in hun spontane antwoorden. Er waren meer mensen met een
relatief lage opleiding, die ook een relatief korte interviewtijd hadden. Vrou
wen en mannen verschilden nauwelijks in gemiddelde interviewduur. De duur van
het huwelijk en de aanwezigheid van kinderen hadden, opvallend genoeg, nauwe
lijks invloed op de interviewduur. Het was niet steeds zo dat een lang huwelijk
een lang verhaal opleverde. Ook een huwelijk van één jaar kon vier uur in beslag
nemen. De uitvoerigheid was duidelijk persoonsgebonden.
Het bleek zeer plezierig dat de inspanning van de respondent kon worden beloond
met een attentie in de vorm van een boekenbon, platenbon of VW-bon. Een derge
lijk gebaar is ook psychologisch van belang als je zo'n 4 uur lang iemands in
zet vraagt en bovendien verzorgd wordt met koffie, frisdrank en koek.

Als interview-techniek werd het luisteren van groot belang geacht?
de respondent ruimschoots de gelegenheid geven te vertellen. De vra
gen dienden neutraal gesteld te worden en zoveel mogelijk moest met
subtiele vraagjes naar de achtergrond van het antwoord worden ge
vraagd als de respondent dat zelf niet te berde bracht.
De interviewster moest zich vooral opstellen als achtergrondfiguur en een zoda
nige houding aannemen dat de gesprekspartner haar/zijn verhaal (graag) uitvoe
rig kwijt wilde. Van de interviewsters werd wel verwacht dat zij in staat waren
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Tenslotte diende een hele reeks aspecten aan de orde te komen. Een vertrouwe
lijke sfeer was dus vereist, alsook een interviewster die een zekere mate van
persoonlijkheid uitstraalde. Daarbij kwam dat, om de vertrouwelijke sfeer te
bevorderen, het gewenst was dat de interviewster niet erg jong of relatief oud
was. De ideale leeftijd voor de interviewster leek te liggen tussen + 30 en 40
jaar. Voorts werd, om de sfeer van vertrouwelijkheid te verhogen, gekozen voor
alleen interviewsters. Ons huidige cultuurpatroon is zodanig dat vrouwen vaak
als minder bedreigend worden beschouwd, als mensen waaraan je gemakkelijker je
gevoelens, zekerheden en onzekerheden kwijt kan, met name op het vlak van de
tussen-menselijke relaties. Daarvan heb ik in het onderzoek gebruik (misbruik?)
gemaakt. Vrouwelijke respondenten door mannen laten interviewen leek in ieder
geval onwenselijk om rustige vertrouwelijkheid te bereiken. Menige vrouw heeft
ook verklaard dat ze tegen een man zo niet zou hebben gepraat. Voor het laten
interviewen van mannen door mannen is wel iets te zeggen, want begrip voor de
situatie wordt wellicht meer verwacht van een seksegenoot. Daar staat tegenover
- ze meldden het soms zelf - dat mannen bij een seksegenoot vaak meer het ge
voel hebben hun eer hoog te moeten houden. Ze durven minder zich "klein" te to
nen, hetgeen bij een onderzoek naar echtscheiding bijzonder nadelig kan zijn.
Een begripvolle opstelling vain een onbekende vrouw kan het eerdergenoemde na
deel in belangrijke mate wegnemen. Over de gehele linie beschouwd, hadden de
interviewsters het met de mannelijke respondenten niet moeilijker dan met de
vrouwelijke.
Een andere belangrijke vraag was, hoeveel interviewsters ingeschakeld dienden
te worden. Indien veel mensen ingeschakeld zouden worden, kon in een korte
periode het gehele veldwerk verricht zijn. Echter strookte deze werkwijze slecht
met de centrale keuze van de methode. De verhalen van de mensen moesten in de
analysefase bij mij bekend zijn. Van groot belang leek het dan dat ik het veld
werk nauwgezet volgde en bovendien zelf ook interviews afnam. Dat laatste zou
een begrip van velerlei interviewsituaties en van de betekenis van de informa
tie bevorderen. Daarnaast zou het goed zijn als met de andere interviewsters
van gedachten gewisseld werd over wat zij ervaren hadden. Onduidelijkheden
zouden kunnen worden toegelicht. Dat gebeurde veel en leverde zeer bruikbare
extra informatie op. De verhalen bleven de onderzoekster beter bij als de in
terviewsters het geschrevene nader hadden toegelicht.

Zodoende werd gekozen voor een klein aantal interviewsters, name
lijk vier, en voor het uitstrekken van het veldwerk over een heel
jaar, namelijk 1980. Dit laatste is door de intensiteit van het
werk niet helemaal gelukt, 91% van de interviews werd in 1980 af
genomen of enkele 'maanden ervoor en 9% begin 1981.
Tussen de vier interviewsters, waarvan ik er één was, bestond een
nauw contact en er werden ervaringen over het interviewen uitge
wisseld.
Het onderzoek heeft veel inzet van een ieder gevraagd. Naar .mijn mening hebben
de drie andere interviewsters - over mezelf wil ik geen oordeel vellen - voor
treffelijk werk geleverd. De eerste interviewster die ging meewerken was Marlies
Terstegge. Zij had in 1978 een uitvoerige literatuurstudie verricht naar onder
zoek op het gebied van echtscheiding, ze is werkzaam bij het NXSSO en van huis
uit klinisch psychologe. Ze is geboren in 1949, ongehuwd en kinderloos. Uitein
delijk heeft zij 36 mensen geïnterviewd. Via Marlies werd Loes van Berkel als
interviewster ingeschakeld. Zij had voordien al vaak geïnterviewd in vele typen
onderzoek, onder andere het onderzoek naar ongehuwd samenwonen van het NISSO.
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viewen, hetgeen ook blijkt uit haar topscore: 60 interviews nam zij voor haar
rekening. Loes is geboren in 1944, gehuwd en heeft twee kinderen. Als laatste
interviewster kwam Marijke Oud-Witte erbij. Zij heeft 30 interviews op haar naam.
Marijke begon als medisch maatschappelijk werker, ze werkte voorts o.a. mee in
een sociologisch onderzoek in de Derde Wereld en was docente "Sociale Vaardig
heden". Thans is zij coördinator van een cursus voor ontwikkelingswerkers.
Marijke is geboren in 1942, zij is gehuwd en kinderloos. Zelf nam ik 41 inter
views af, ik ben in 1943 geboren, in 1980 sedert vier jaar gescheiden en ik heb
twee kinderen. Het onderzoek verrichtte ik als wetenschappelijk medewerkster van
de Vakgroep Sociologie van de Landbouwhogeschool. De achtergrondgegevens van de
vier interviewsters tonen aan, dat zich ook onder hen een mate van variatie voor
doet. Dit leek wenselijk om eventuele eenzijdigheid in de informatie in verband
te kunnen brengen met persoonskenmerken van de betrokken interviewsters. Het
zou dan mogelijk zijn te achterhalen of eigen ervaringen de uitkomsten van de
interviews kleurden.

Met dit al zijn we beland bij de mogelijke invloed van de inter
viewster. Zoals eerder gezegd, werkende met een bandrecorder en po
gende de respondent meer te laten zeggen dan hij eigenlijk wil of
dan hij zich eigenlijk bewust is, kan deze invloed groot zijn. De
hier gevolgde werkwijze vermindert deze invloed.
De resultaten lieten ook zien, dat respondenten zich weinig richtten op de ver
meende opvattingen van de interviewster. De interviews waren intern consistent en
daar waar naar opvattingen werd gevraagd, waren die lang niet altijd in overeen
stemming met die van de interviewster. De sfeer "klant-is-koning" heerste, de
respondent was de "klant" en het begrip voor wat hij of zij te zeggen had, was
van interviewzijde groot. Dat neemt niet weg, dat een aantal processen, die bij
open- en diepte-interviews optreden, een rol zullen hebben gespeeld. Laslett en
Rapoport (1975) noemen drie van dergelijke processen, die overigens wel in ver
band gebracht werden met diepte-interviews en het gebruik van de bandrecorder.
Zij zetten uiteen dat de interviewer expliciet behandeld moet worden als deel
van de interviewsituatie en niet als iemand die erbuiten staat. De interviewer
moet zich daarom bewust zijn hoe hij/zij zich voelt in die situatie en wat haar/
zijn invloed is. In geringere mate geldt dit ook voor open interviews en het
was juist dit aspect dat in de onderlinge besprekingen vaak aan de orde werd ge
steld. Het tweede proces dat de auteurs noemen is dat van het verstrekken van
ideeën en gegevens door de geïnterviewde, die op de interviewer zijn afgestemd
(transference). Zoals eerder werd beargumenteerd, wordt in de schrijf-situatie
deze kans verkleind. Toch zal dit proces in zekere mate plaats kunnen vinden en
we waren ons daar terdege van bewust. We hebben getracht het zoveel mogelijk
tegen te gaan, onder andere door niet vôôr of tijdens het interview een uitge
sproken eigen mening over een onderwerp te lanceren. Ook als de respondent naar
onze achtergronden vroeg, hielden we ons in eerste instantie op de vlakte. Tot
het einde van het interview dienden we een neutraal, "kleurloos" persoon te blij
ven. Xn iedere afzonderlijke situatie moet bekeken worden in hoeverre deze neu
trale opstelling mogelijk is, zonder inbreuk te doen op de vertrouwelijke sfeer.
Als mensen expliciet naar meningen of achtergronden vroegen, werd ook geantwoord
dat we graag nS het interview er nog verder op in wilden gaan of iets meer er
over wilden vertellen. Overigens ging de overgrote meerderheid van de responden
ten er automatisch van uit, dat hün belevenissen centraal stonden. Het derde
proces dat kan optreden wordt door Laslett en Rapoport "countertransference"
genoemd en ermee wordt gedoeld op de gevoelens en antwoorden die de interviewer
heeft als reactie op de ervaring van de geïnterviewde. Bepaalde mededelingen kun-
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krijgen en de analyse gaan vertekenen. Het gaat dan om de interessesfeer van
de interviewer. Ook dit gevaar is voor een diepte-interview groter dan voor
een open interview, dat gestructureerd is en langs vele aspecten loopt die aan
de orde moeten komen. Toch kan deze vorm van beïnvloeding wel enigszins optre
den, met name als bepaalde terreinen van het onderzoek de interviewster sterk
interesseren. Bij de analyse van de gegevens bleek ook wel, dat op een bepaald
terrein een interviewster relatief veel informatie leverde. Dergelijke informa
tie bleek evenwel consistent te kloppen met het gehele verhaal en ook met het
verhaal van de ex-partner, als die geïnterviewd was. Bij de interpretatie kon
rekening gehouden worden met de extra aandacht die sommige onderwerpen op deze
wijze gekregen hadden en met de mate van inleving of herkenning van de inter
viewster met het verhaal van de respondent. In het algemeen is in dit type onder
zoek een volwassen, sociaal gevoelige opstelling van de interviewer van door
slaggevend belang. Deze opstelling valt moeilijk te leren. Het gaat om sociale
vaardigheden. Het doel om zoveel mogelijk intern valide informatie te krijgen,
die relevant is vanuit het gezichtspunt van de respondent (Laslett, Rapoport),
is in dit onderzoek in hoge mate nagestreefd en het doel lijkt ook in hoge mate
bereikt te zijn.

De vragenlijst
Van groot belang is een goed werkende vragenlijst, die genoeg ruim
te laat voor een vertrouwelijke sfeer en toch alle aspecten van de
probleemstelling aan bod laat komen.
In eerste instantie was het de bedoeling, te weten te komen wat de respondent
zelf nu essentieel vond aan al haar/zijn belevenissen, welke ervaringen bij haar/
hem de meeste indruk hadden gemaakt of welke ervaringen hij/zij het liefst kwijt
wilde. Daarnaast bestond er echter de mogelijkheid dat hij/zij bepaalde aspec
ten gemakshalve of bewust niet zou noemen, omdat deze wat moeilijker bespreek
baar zouden zijn. Bovendien moesten voor de analyse de respondenten onderling
vergeleken kunnen worden op allerlei aspecten, en dat kem niet als enkele über
haupt niet aan de orde waren gesteld. Een compromis rolde uit de bus, een com
promis evenwel dat de hoeveelheid werk aanmerkelijk deed stijgen. Het leek ech
ter de enige mogelijkheid om beide doelen te verenigen.

Dit compromis houdt in, dat' in eerste instantie de respondent vrije
lijk en zo lang hi-j/zij wilde, kon vertellen over de ervaringen.
De vraag was zeer opens wilt u vanaf het begin van de relatie, of
eerder als u dat relevant vindt, vertellen hoe de relatie zich ont
wikkelde en wat er zoal gebeurde? Tussentijds waren wel korte steekvraagjes nodig om de respondent verder te helpen; het was echter de
bedoeling de respondent zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten.
Erna kwamen dan alle onderdelen van de probleemstelling, afzonder
lijk en gespecificeerd naar verschillende terreinen. Van een aantal
zaken was de interviewster door het verhaal al op de hoogte. Deze
kennis kon soepel ingevlochten worden en, indien wenselijk, gecon
troleerd. Meldde de respondent hetzelfde als enige tijd eerder in
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het verhaal? De betrouwbaarheid van de informatie werd erdoor ver
hoogd en de interne consistentie kon gemakkelijker onderzocht wor
den.
De vragenlijst (Bijlage 1) bevat een aantal grote onderdelen die
betrekking hebben op de verschillende delen van de probleemstel
ling. Om niet bij de respondent met de deur in huis te vallen,
werd begonnen met het vragen naar opvattingen over arbeid, leef
vormen, paarrelatie, vriendschap, verliefdheid en eenzaamheid. Ook
werd gevraagd in hoeverre de ideeën van de respondent veranderd
waren in de loop der tijd (vraag 1 t/m 6).
Deze vragen zijn het minst bedreigend, omdat nog niet direct de feitelijke er
varing aan bod behoefde te komen. In deze begintijd van het interview kon ook
de vertrouwelijke "luister-sfeer" worden opgebouwd. Overigens zijn deze vragen
bedoeld om antwoord te geven op het eerste deel van de probleemstelling (ideaal
beelden). Omdat echter in een vooronderzoek de ideaalbeelden uitvoerig getest
waren, kon ook door middel van gesloten vragen snel een beeld verkregen worden
van de ideaalbeelden van de respondent (Bijlage 1, blz. 466 t/m 469). Deze ge
sloten vragen werden de respondent evenwel geheel aan het eind van het inter
view voorgelegd, om in het'begin niet de indruk te wekken dat het interview zou
gaan bestaan uit het plaatsen van kruisjes. Methodologisch was verder van belang
de antwoorden op de open vragen in het begin van het interview te kunnen verge
lijken met de antwoorden op de gesloten vragen, die 3 à 4 uur later gegeven wer
den.

Na de zes inleidende open vragen over opvattingen rond samenleven
kwam direct de eerder genoemde open vraag of respondent een en an
der wilde vertellen over het ex-huwelijk zelf, alsook over de tijd
ervóór en erna (vraag 7).
Het was belangrijk deze vraag te stellen vóór alle andere vragen naar ervaringen,
omdat dan de respondent nog geen suggesties verschaft waren aan welke aspecten
hij/zij kon denken. Het werd dus zoveel mogelijk aan de respondent overgelaten,
waarover hij/zij zou praten; wel werd gevraagd van voren af aan te beginnen.
Gepoogd werd het verhaal langs chronologische lijn te laten verlopen. Het kon
dan wel voorkomen dat iemand tien huwelijksjaren afdeed in twee zinnen of ge
heel oversloeg als zijnde oninteressant. In dergelijke gevallen werd met een
klein tussenvraagje nog wel even gecontroleerd of over de betreffende periode
volstrekt niets te vertellen viel. De verhalen waren zeer verschillend van leng
te. Het kortste verhaal was twee geschreven bladzijden, het langste verhaal was
twintig bladzijden. De gemiddelde verhaallengte was ruim zeven bladzijden. Hier
bleek overigens wèl verschil te bestaan tussen mannen en vrouwen. Mannen praat
ten minder in dit vrije verhaal, het gemiddeld aantal bladzijden was bij hen
6,3 en bij vrouwen 8. Zo had 32% van de mannen een kort verhaal (4 bladzijden
of minder) en 2i% van de vrouwen. Ook als bij de paren man en vrouw werden ver
geleken - hier gaat het dus om dezelfde geschiedenis - was dit gemiddelde ver
schil te vinden. Omdat de interviewduur tussen mannen en vrouwen nauwelijks
verschilde, mag worden geconcludeerd dat bij het gericht doorvragen in de latere
fase van het interview aan de mannen gemiddeld extra tijd werd gespendeerd. In
die fase werd informatie verstrekt, die in het verhaal niet verwerkt was. Het
was ook de indruk van de interviewsters, dat mannen vaker in eerste instantie
het geheel zakelijk wilden aanpakken, het niet nodig vonden er lang over te pra
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nologisch) het verhaal te vertellen:
"Ik was student. Jezus, hoe ging dat ook al weer. Ik ontmoette haar en we gingen
trouwen en daarna scheiden."
Met enkele neutrale vragen kon de respondent toch verder op weg geholpen worden.
Opvallend bij mannen met hoge opleiding is dat er zowel extreem lange als extreem
korte verhalen verteld werden. Dit hing onder andere samen met de mate van pro
gressiviteit. Er waren onder de hoger opgeleiden meer mannen die - gestimuleerd
door de denkbeelden van de vrouwenbeweging - vonden, dat ook mannen hun gevoelens
moeten uiten. Zij waren het, die in eerste instantie meer praatten dan hun sekse
genoten bij wie dergelijke denkbeelden nog weinig zijn aangeslagen. Bij de laatsten was het in het verdere interview mogelijk de ontbrekende informatie alsnog
te verkrijgen. Daarmee heeft deze methode, waarbij zowel vrijelijk wordt ver
teld als gericht wordt gevraagd, ook op deze wijze haar diensten bewezen. De
analyse kan er intensiever door plaatsvinden.

Het derde deel van de vragenlijst was bedoeld de fasering van de
relatie (probleemstelling 2) nauwgezet in beeld te krijgen (vraag
8a t/m n). Vaak waren deze zaken in het verhaal al aan bod gekomen,
er werd hier dan nog even nagegaan of de gegevens klopten. Bij de
ze vragen werd ook een over-all oordeel gevraagd over de motivatie
van de scheiding.
Kennis van deze motivatie vormt een zeer belangrijk doel van het onderzoek en
de vraag ernaar is verwoord in het derde deel van de probleemstelling. In het
verhaal kwam deze motivatie vrijelijk aan bod, gericht gevraagd kreeg de moti
vatie een apart gedeelte, echter vóórdat deze gerichte vragen gesteld werden en
na het vrije verhaal was het wenselijk van de respondent te horen wat hij/zij
het belangrijkste motief vond om uiteen te gaan (vraag 8o), alswel wat hij/zij
meende dat het belangrijkste motief was voor haar/zijn ex-partner (vraag 8p).
Met deze drie-dubbele aandacht voor de motivatie was een intensieve analyse
mogelijk en ook een beproeving van de interne consistentie van de informatie.

Want het vierde deel van de vragenlijst (vraag 9a t/m 9z) was een
checklijst van onderwerpen ten aanzien waarvan mensen problemen
kunnen hebben in hun dagelijks samenleven. Gezinssociologische li
teratuur en echtscheidingsliteratuur waren de basis geweest voor de
samenstelling van de lijst.
Gevraagd werd aan de respondenten in hoeverre er op deze terreinen problemen
waren geweest die hadden bijgedragen tot de beslissing om te scheiden en of hij/
zij er wat over wilde vertellen. Sommige items leverden nog een extra verhaal
op, sommige nauwelijks. Van alle items diende evenwel genoteerd te worden of
het aspect wel of niet tot de belangrijke problemen van het huwelijk behoorde.
Op die wijze was naast de kwalitatieve analyse een kwantitatieve mogelijk.

Het vijfde deel van de probleemstelling kwam na de motivatie aan
bod (vraag 101. Deze vraag naar de beleving van de huidige motiva
tie werd gesteld vÖÖrdat de gevolgen van echtscheiding aan de orde
kwamen, omdat het de bedoeling was een gevoelsmatig open antwoord
te krijgen dat niet bepaald was door een aantal concrete vragen
over de gevolgen.
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wel veel minder tijd vragend. In principe konden bij deze vraag allerlei als
positief of negatief ervaren gevolgen aan de orde komen. Om de interne analyse
mogelijk te maken en de respondent keuzes te laten doen, werd in dezelfde vraag
gevraagd wat hij/zij de gelukkigste periode(n) van haar/zijn leven vond. Met
name was het van belang te weten of de huidige tijd daar wel of niet bij genoemd
werd.

Aansluitend werd de nieuwe relatievorming en de bestaande, de ge
wenste en de verwachte nieuwe leefvorm behandeld (probleemstelling
6). Het betrof vragen naar aanwezigheid van een nieuwe partner, be
leving van een eventuele nieuwe relatie, omgang met mensen in het
algemeen, verwachtingen en wensen ten aanzien van leefvorm en kin
deren krijgen en de behoefte aan relatiebemiddeling (vragen 11
t/m 15).
Dit deel, de beleving van de huidige situatie en denkbeelden over de nieuwe leef
vorm, vormde min of meer een geheel. De overgang naar het volgende deel moest,
omdat het een stapje terug was in de levensgeschiedenis, worden toegelicht. Hier
mee wordt bedoeld dat voor de respondent acceptabel werd gemaakt dat nu nog sys
tematisch de gevolgen van de scheiding aan de orde zouden worden gesteld.

Over deze gevolgen, die het vierde deel van de probleemstelling be
treffen, werden verschillende vragen gesteld. Behalve financiële,
emotionele en huisvestingszaken kwamen ook de sociale aspecten en
de tijdsbesteding aan de orde (vraag 16 t/m 28). Aandacht werd be
steed aan het juridische systeem en de hulpverlening, zowel de pro
fessionele als die uit de directe omgeving (vraag 29 t/m 33). Royale
aandacht kregen de gepercipieerde gevolgen van de scheiding voor
eventuele kinderen alsook de wijze waarop de omgang geregeld was of
zou moeten zijn (vraag 34 t/m 36).
Hiermee was in feite de gehele probleemstelling aan bod gekomen.
Een afsluitend gedeelte leek evenwel wenselijk, ook al omdat met
algemene vragen de consistentie in de gehele informatie getoetst
kan worden.
Gekozen werd voor de vragen naar het al dan niet bestaan van spijt over het feit
dat men gescheiden was, naar het meest positieve gevolg en het meest negatieve
gevolg van de scheiding en naar wat men vond dat er in onze samenleving ten
aanzien van gescheidenen veranderd zou moeten worden (vraag 37 t/m 40). Deze
vragen leverden vaak een aanknopingspunt om die zaken die voor de respondent
van wezenlijk belang zijn, nog eens extra duidelijk voor het voetlicht te krij
gen. Het open gedeelte van het interview werd afgerond met de vragen naar de
mening van de respondent over het gesprek zelf en met de vraag of de respondent
vond dat belangrijke zaken niet aan bod waren gekomen (vraag 4.1 en 42). Zodoen
de werd na het gestructureerde gedeelte de respondent de kans geboden een eigen
mening te geven en, indien gewenst, nog een en ander te vertellen. Het hier be
handelde open deel van de vragenlijst (vragen 1 t/m 42) nam verreweg het grootste
deel van het interview in beslag. Erna kwamen de harde gegevens aan bod over
sociale achtergrondkenmerken, zowel van respondent zelf als van haar/zijn fami-
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t/m 97). Dan moesten tenslotte door de respondent nog de eerder genoemde vier
bladzijden opvattingen worden ingevuld. Ook de "harde" gegevens werden aan het
eind gevraagd om niet de sfeer van het gesprek in het begin er een te laten
zijn van een vraag- en antwoordspel. Deze laatste twee delen, de harde vragen
en het in te vullen lijstje opvattingen, namen gemiddeld niet meer dan een half
uur in beslag. Derhalve duurde het open gesprek gemiddeld ruim drie uur. De
vragenlijst werd afgesloten met een blanco bladzijde, waarop de interviewster
haar belangrijkste indrukken diende weer te geven. Deze informatie was van veel
waarde voor de interpretatie van het interview èn voor de analyse van de moge
lijke invloed van interviewster op de informatie van de respondent door de aard
Vein de relatie tussen respondent en interviewster. Ook kon door de onderzoekster
een globale indruk worden verkregen van de materiële omstandigheden en van de
sfeer waarin de respondent leefde.
Het gesprokene werd zoveel mogelijk letterlijk neergeschreven. Dit gebeurde op
de vrije ruimte die onder of naast de vragen was opengehouden en zo nodig op de
achterkanten vein de bladzijden. Het vrije verhaal (vraag 7) werd apart op een
blocnote opgeschreven. Het is begrijpelijk, dat de zo "neergekalkte" informatie
voor een deel uit voor anderen onleesbare hiërogliefen bestond, soms ook schots
en scheef door elkaar neergepend. Het was dan ook de taak van de interviewster
het interview uit te werken. Dit hield in, dat de letterlijke tekst overgenomen
werd op een nieuwe vragenlijst, maar het mocht daarbij alleen om meer gaan, niet
om minder. Het was dus niet de bedoeling dat stukken werden ingekort, eerder
dat toevoegingen erbij werden geschreven die de interviewster zich nog herinner
de en die ze ter plekke niet had kunnen opschrijven. Het was daarom ook gewenst
snel na het interview een en einder uit te werken. Het uitwerken van het inter
view duurde doorgaans wat langer dein het interview zelf. Een interview van vier
uur leverde gemiddeld vijf uur schrijfwerk op. Het uitgewerkte interview werd
aan de onderzoeker gestuurd. Met dit al was de taak van de interviewsters een
zware. Al gauw kostte een interview, reistijden meegerekend, tien à twaalf uur.
Zij kregen voor dit werk per interview f 250,— bruto uitbetaald. De taak was
niet alleen ten aanzien van het urenaantal zwaar, ook bracht het interviewen
emotionele reacties met zich mee. Een interviewster voelt zich, al probeert ze
een achtergrondpositie te bewaren, betrokken bij het wel en wee van de respon
dent. Over de betekenis van de interviewsituatie wordt in het volgende hoofd
stuk nader gerapporteerd.

De verwerking van de interviews en de feitelijke analyse
Op het moment dat de 167 open interviews waren afgenomen, lagen er voor de on
derzoeker zo'n 3h duizend bladzijden geschreven tekst gereed. Het was de be
doeling deze ruwe informatie kwantitatief èn kwalitatief te bewerken. Beide
ingangen komen hierna afzonderlijk aan bod.
De kwalitatieve analyse bestond in de eerste plaats uit het zeer nauwkeurig
doorlezen van het interview, direct nadat het uitgewerkte materiaal in mijn be
zit was gekomen. De zorgvuldige lezing gaf de mogelijkheid onduidelijkheden of
ontbrekende gegevens alsnog te achterhalen door contact met de betreffende in
terviewster op te nemen. Ook was dergelijk contact soms gewenst om een sfeer
tekening te krijgen van de situatie. Dit contact tussen interviewster en onder
zoeker over een bepaald interview kwam regelmatig voor.
Met het verdere analysewerk werd gestart eind 1980, toen ongeveer 80% van het
materiaal binnen was. Stuk voor stuk werden alle interviews bestudeerd. Kwali
tatief betrof dit het grondig doorlezen en ten aanzien van de van belang zijnde
aspecten meerdere aanwijzingen binnen de antwoorden zoeken. Zo konden bijv. voor
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spanningen die iemand na de scheiding ervoer aanwijzingen worden gevonden binnen
zeer verschillende onderdelen van het geschrevene. In de eerste plaats werd ge
tracht van deze informatie een geheel te maken ten aanzien van het onderzochte
aspect, voorts werd steeds de interne consistentie van het gesprokene onder de
loupe genomen. Dit leverde drie typen informatie op. Het gesprokene gaf ten aan
zien van een bepaald aspect gegevens die elkaar ondersteunden, waarmee een in
terne consistentie werd gevonden. Een tweede mogelijkheid was, dat op verschil
lende plekken door de respondent anders geoordeeld werd, maar dat er geen sprake
was van een tegenstelling, eerder van ambivalentie ten aanzien van dat onderwerp.
Bijv. bij het onderzoeken in welke mate de "schuld" bij een van beiden werd ge
zocht, kon het voorkomen dat in het verhaal de schuld bij de ex-genoot werd ge
legd, terwijl in een latere fase anderen of de respondent zelf als schuldige(n)
werd(en) aangewezen. Ook de mening over de juridische hulp of gevolgen voor de
kinderen konden deze verschillende beoordelingen in zich dragen. Bij het derde
type ging het om werkelijk zichzelf tegenspreken. In het vrije verhaal had bijv.
iemand als negatief gemeld, dat man en vrouw nooit goed samen hadden kunnen pra
ten; bij de checklijst (vaak een uur later) was het antwoord op de directe
vraag, dat de communicatie geen probleem vormde in de relatie. Van de drie ge
noemde typen kwam het laatste bijzonder weinig voor. Dit is een positieve indi
catie voor de betrouwbaarheid van het materiaal. Het derde type tegenspraak werd
ook bewust tijdens het interview in het oog gehouden. Het was de bedoeling dat,
als de respondent op een dergelijke wijze verschillend reageerde, hij/zij nader
gevraagd werd wat de oorzaak was van het verschil. Zodoende kon nog een bevredi
gende uitleg worden verkregen. Kennelijk was dit in voldoende mate gebeurd of
was het niet zo vaak nodig geweest.
De andere test op de betrouwbaarheid van het materiaal betrof het paarsgewijze
analyseren van de 62 ex-paren. Hierbij werden vier soorten combinaties aange
troffen waarvan alleen de vierde duidde op onbetrouwbaarheid van de verkregen
informatie, in die zin dat men bewust verkeerde gegevens had verstrekt. In het
eerste type was bij de vergelijking sprake van een ongeveer gelijkluidende lezing
van het gebeuren, uiteraard in verschillende woorden. Vervolgens kwam het vaak
voor dat wel dezelfde verhalen werden verteld, maar dat de zwaartepunten van
het verhaal (sterk) verschilden. Deed bijv. de één een buitenechtelijke relatie
af als een onbelangrijk gebeuren, dan kon de ander daar het gehele echtscheidings
motief in zien. Zodoende kon de hoeveelheid informatie die over de onderwerpen
verstrekt werd, belangrijk verschillen. Een derde type verschil ligt in het ver
lengde hiervan, namelijk de (on)bewust verzwegen informatie. Zo kwam het bijvoor
beeld voor, dat in het ene interview het verschil in dagelijks ritme beschouwd
werd als een zeer moeilijk aspect van het huwelijk dat vaak tot ergernissen
leidde, terwijl de ander deze zaak geheel niet noemde. Ook kon de ene een aspect
wel als een probleem zien, terwijl de ander dit geen probleem achtte. De drie
hier genoemde typen waren alle een belangrijk onderdeel van de analyse. Ze gaven
een inzicht in het verschil in beleving van het gebeuren, meer of minder gekleurd
door hetgeen de respondent sociaal wenselijk achtte ten aanzien van de gang van
zaken. Het laatste type, de onbetrouwbare informatie, kwam zeer weinig voor. Het
gaat hier om een lijnrecht elkaar tegenspreken van de ex-genoten. Zo kon het ge
beuren, dat een van de partners de zware alcoholverslaving van de ander als een
hoofdargument zag om uiteen te gaan, terwijl deze ander op de vraag of er ook spra
ke was geweest van verslavingen met overtuiging nee antwoordde. Ook bij de "harde"
informatie kwam het sporadisch voor. Zo werd een maal de geboortedatum van het
eerste kind verkeerd opgegeven om een gedwongen huwelijk te versluieren. Bij
deze paarsgewijze tegenspraak kon niet om een nadere uitleg gevraagd worden,
zoals dat bij de inconsistenties binnen één verhaal wel mogelijk was. Want door
gaans waren twee verschillende interviewsters bij de ex-genoten, die volstrekt
niet op de hoogte waren van het verhaal van de ander. Het werd voor het inter-
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onbelast haar of zijn verhaal kon vertellen.
De kwalitatieve analyse betrof dus allereerst een beschouwing van de betrouw
baarheid van de informatie. Daarnaast werd het materiaal verwerkt in twee in
gangen. In de eerste plaats werden uit het verhaal van iedere persoon de essen
ties gelicht, waarmee een totaalbeeld van het betreffende verhaal werd verkre
gen. In gemiddeld ruim twee geschreven bladzijden vond deze typering plaats,
zodat deze analyse totaal zo'n driehonderdvijftig pagina's tekst opleverde. Maar
ook werden per aspect, zoals gevolgen voor de kinderen, nieuwe relatievorming
e.d., de belangrijkste antwoorden genoteerd. Ieder nieuw inzicht, iedere nieuwe
kijk op een bepaald aspect werd opgeschreven. Zo kon per onderzocht onderdeel
later geanalyseerd worden welke typen ervaringen er waren alsook hoe ze pasten
in het gehele verhaal van de betreffende personen. Deze "aspecten-analyse" kost
te veel ruimte en schrijfwerk. Met name de motieven op de verschillende terrei
nen namen veel ruimte in beslag; voor de aspecten-analyse werden nog eens zo'n
achthonderd bladzijden volgeschreven. Apart werden daarbij 62 ex-paren geanaly
seerd en werden de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de part
ners genoteerd.
Het kwantitatieve verwerken vond per interview tegelijkertijd plaats. Met ande
re woorden, het was niet zo dat het gehele materiaal eerst kwalitatief en erna
kwantitatief verwerkt werd. Op codeerschema's werden belangrijke gegevens ver
meld en een codeboek werd opgesteld. De harde gegevens, als huwelijksjaar, aan
tal kinderen e.d., konden rechtstreeks worden gecodeerd, voor andere gegevens
was een beslissing van de onderzoeker nodig. In de eerste plaats moest vooraf
een categorisering aangebracht worden die realistisch leek. Omdat ik ongeveer
een kwart van de interviews zelf had afgenomen, en de meeste andere direct bij
binnenkomst gelezen had, was ik vrij goed op de hoogte wat aan de orde was ge
weest. Categorisering vooraf was vaak mogelijk. Zo konden de huwelijksmotieven
benoemd worden met een code. Soms evenwel had ik geen overzicht van het materi
aal, of wilde ik niet met grove categorieën werken. Dan werden twee codecijfers
vrijgehouden en in volgorde van "binnenkomst" de gegevens apart genoteerd met
een eigen code. Zo zijn er voor "het belangrijkste scheidingsmotief" uiteinde
lijk 57 codes uit de bus gekomen. Pas later, toen het overzicht van al deze
motieven er was, werd gezocht naar een grovere indeling en deze werd alsnog
gecodeerd. Ook was het mogelijk vooraf een grove en onvolledige indeling te ma
ken en de bij nader inzien ontbrekende categorieën steeds bij te schrijven in
het codeboek. Een ander type codering betrof een subjectieve waardering van mij
zelf. Bijvoorbeeld werd gevraagd naar de beleving van de huidige situatie. Naast
de kwalitatieve verwerking in de aspecten-analyse besliste ik op basis van het
woordgebruik en de motivatie van het antwoord of de respondent zeer enthousiast
positief erover was, gewoon positief, iets positief met bedenkingen, positief
èn negatief, iets negatief met lichtpuntjes, gewoon negatief of zeer uitdrukke
lijk negatief. Met andere woorden, het ging hier om een zevenpuntsschaal van
zeer positief tot zeer negatief. Daarbij werd dan ook rekening gehouden met de
consistentie van het antwoord binnen het gehele verhaal. Natuurlijk kunnen er
beoordelingsfouten door de onderzoeker optreden. Echter bleef het gesprokene
intact binnen de kwalitatieve analyse. Doorgaans leverde een beslissing over
de plek op de schaal weinig problemen op. Voordeel van de beoordeling door één
persoon is, dat de onderlinge vergelijkbaarheid vergroot wordt. Zouden meer
mensen het materiaal coderen, dan verliest het die vergelijkbaarheid min of meer,
omdat verschillende interpretaties kunnen worden ingebracht. Overigens zou een
controle op de beslissingen door een ander wellicht te prefereren zijn. Het geld
daarvoor ontbrak in dit geval, want het was bepaald niet een karwei dat iemand
er even "tussendoor" kon doen.
Voor deze verschillende wijzen van kwantificeren waren per persoon
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lijk werden aan iedere respondent 437 getallen uitgedeeld. Daarmee vertolkten
die eenvoudige blaadjes met getallen uitvoerige verhalen van afzonderlijke men
sen voor degene die op de hoogte is van het codeboek, dus van de betekenis van
de getallen. Behalve dat deze getallen de computer in gingen, werd van deze to
talen in de analyse ook dankbaar gebruik gemaakt. In één oogopslag lag er een
schat van informatie over iedere respondent.
Met dit al kostte het verwerken van ieder door de interviewster reeds uitgewerkt
interview nog eens gemiddeld vijf à zes uur per respondent. Dan lag het materi
aal met verschillende ingangen gereed en kon de feitelijke analyse starten. Veel
computeruitdraaien zijn gemaakt, ook al omdat het doorlezen van de getallenreek
sen ideeën kunnen opleveren over mogelijke samenhangen. Deze ideeën werden steeds
bij de betreffende ondervraagde personen gecontroleerd op de waarde die eraan
gehecht kon worden. Paste de conclusie in het totaalbeeld van de betrokkenen?
Veel minder werd gekeken naar de uitkomsten van de significantietoetsen die de
computer automatisch weergaf. Er werd niet beoogd vastomlijnde hypothesen te
toetsen. Veeleer was het juist de bedoeling hypothesen te vormen. Daarvoor kwam
de methode van een combinatie van getallenreeksen ên persoonlijke verhalen meer
in aanmerking. In dit rapport ontbreken dus de chi's, tau's e.d.i een grote
exactheid wil per se niet worden gesuggereerd. De blote getallen worden genoemd
om een indruk te geven van de omvang van het verschijnsel in déze onderzoekgroep.
Het bestuderen van de vele cijferreeksen die de computer verlieten, bood ook de
mogelijkheid het materiaal nog eens op de betrouwbaarheid te toetsen. Nagegaan
kon worden of er pertinent onjuiste verbanden waren en of er sprake was van een
interne consistentie. Ook werden op deze wijze fouten bij de verwerking opge
spoord. Een computer is tot veel in staat. Zo was het ook mogelijk per ex-paar
de gegevens van de man en de vrouw te vergelijken en voor deze ex-paren totalen
te leveren.
Bij de feitelijke analyse van het kwalitatieve materiaal werd gezocht naar
grootste gemene delers èn naar belangrijke uitzonderingen of naar unieke voor
vallen. Ten aanzien van de rapportage werd besloten per probleemstellingonderdeel de kwalitatieve analyse te vermengen met de kwantitatieve. Dit is wense
lijk, omdat de kwalitatieve gegevens doorgaans het begrip vergroten van datgene,
dat achter de gekwantificeerde categorieën ligt. Deze werkwijze lijkt in hoge
mate de geldigheid van de informatie te verhogen. Bovendien is de gehele verwerkings- en analysefase er een geweest waarin kwalitatieve en kwantitatieve
bestudering dooreen geweven werden.

De rapportage
Als dan alle beslissingen genomen zijn over de uitvoering van het
onderzoek en het meeste werk verzet is, komt nog een zeer wezenlijk
onderdeel van het onderzoek, namelijk de rapportage aan bod. Daar
bij mocht een zeer belangrijke belofte aan de respondenten niet
uit het oog worden verloren, namelijk de belofte van anonimiteit.
Deze belofte wordt eerder geschaad dan op het eerste gezicht het
geval lijkt te zijn met zo'n 100.000 gescheidenen in Nederland in
de jaren 1975-1979. De ex-partners wisten van elkaar of ze al dan
niet hadden meegedaan. Een preciese omschrijving van de respondent
maakt haar of hem al gauw bekend voor de ander.
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gekozen voor een globale analyse en categorisering van een verschijnsel, toege
licht met een of meer uitspraken van respondenten erover. Er zal niet worden
geprobeerd de lezer vertrouwd te maken met het uit vele onderdelen samengestel
de verhaal van die ene Jan en die ene Marie. Deze keuze, die ter bescherming
van de respondenten is gedaan, doet afbreuk aan de "smeuïgheid" van het betoog.
Het is een menselijke trek het interessant te vinden in het leven van een ander
te kijken. Ik meen dat de door mij gevolgde werkwijze geen afbreuk doet aan de
inzichten die op basis van het materiaal in het verschijnsel echtscheiding ver
kregen kunnen worden. Ware het een psychologisch onderzoek geweest en geen so
ciologisch, dan was dit wel het geval geweest. De socioloog gebruikt de ver
halen, ook de psychologische aspecten ervan, om de grote lijnen te vinden en
de unieke uitzonderingen te melden. Dat kan in analyse-termen zonder dat een
uitvoerige toelichting via één respondent nodig is.
De lezer wordt dus niet grondig op de hoogte gebracht van de levensloop van
enkelingen, of ex-paren. Door andere beslissingen wordt dat effect versterkt.
Per uitspraak zullen geen namen genoemd worden van de respondent die deze uit
spraak deed, noch achtergrondkenmerken als godsdienst, opleiding, milieu, kin
dertal e.d. Alleen als het voor het betreffende voorbeeld vein essentieel belang
is, worden een of meer van deze gegevens verstrekt.

De invloed van de kenmerken milieu, godsdienst e.d. worden in hun
algemeenheid genoemd. Het is niet essentieel steeds deze gege
vens bij de uitspraken te vermelden. Volstaan wordt hier met de
aanduiding man of vrouw en met een indicatie van de leeftijd van
de aangehaalde respondent. Wat het laatste gegeven betreft, hier
is gekozen voor het noemen van de leeftijdscategorie. In de eerste
plaats weer om de anonimiteit te garanderen, maar bovendien komt
deze categorisering de overzichtelijkheid ten goede. De volgende
categorieën worden gebruikt: 25-29 jaar = 25 ; 30-34 jaar =
30+; 35-39 jaar = 35+; 40-44 jaar = 40+; 45-49 jaar = 45+; 50-54
jaar = 50+? 55-59 jaar = 55+; 60-64 jaar = 60+; 65-69 jaar = 65+;
70-74 jaar = 70+.
Er is één kenmerk .dat niet expliciet vermeld wordt maar toch vaak van wezenlijk
belang lijkt te zijn voor de interpretatie van de uitspraken. Bedoeld wordt de
huwelijksduur. Zou deze steeds exact worden weergegeven dan zou daarmee in be
langrijke mate de anonimiteit worden geschaad, zeker ten opzichte van de expartner. Wordt de huwelijksduur daarentegen net als de leeftijd steeds globaal
genoemd, dan blijkt het haast een overbodige toevoeging. De huwelijksduur hangt
namelijk zeer sterk samen met de leeftijd omdat de echtscheidingen van één be
paalde periode (1975-1979) zijn uitgeselecteerd. De ouderen hebben een lange
huwelijksduur en de jongeren een korte. Slechts enkele uitzonderingen zijn er
onder de ouderen, namelijk de mensen die laat of voor de tweede/derde maal huw
den. Globaal kan echter de volgende samenhang in het oog worden gehouden; waar
bij bedacht moet worden dat vrouwen op jongere leeftijd trouwen dan mannen,
alsook dat de weergegeven leeftijd die op het moment van interview is.

25 : korte huwelijken (minder dan vijf jaar);
30+: korte en middelkorte huwelijken (minder dan tien jaar);
35+: middelkorte en middellange huwelijken (6-13 jaar);
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40+: middellange huwelijken (10-17 jaar);
45+: middellange en lange huwelijken (15-22 jaar);
50+ t/m 70+: lange huwelijken (18 jaar of meer).
Over de gehele linie beschouwd doet deze indeling de werkelijkheid geen geweld
aan.
Soms worden uitspraken niet in een apart kadertje onder vermelding van geslacht
en leeftijdscategorie gebracht. Ze zijn verweven in de tekst en tussen aanha
lingstekens geplaatst. Voor deze methode is gekozen als een uitspraak de analyse
direct kon verduidelijken. De overgangen worden niet steeds aangegeven, maar het
is doorgaans zeer voor de hand liggend dat het om mededelingen van respondenten
gaat. Als er in een ingekaderde tekst van respondenten iets tussen haakjes staat,
is dat een mededeling van de onderzoeker. Respondenten spreken niet tussen haak
jes.

In mijn ogen kan het rapport gelezen worden op verschillende manie
ren. Integraal lezen lijkt de meeste informatie op te leveren, maar
ook kunnen de ingekaderde uitspraken van respondenten worden over
geslagen. Men richt zich dan op de analyse van de onderzoeker. Daar
naast is in de hoofdstukken Huwelijksfasering (hoofdstuk VIII) en
Echtscheidingsmotieven (hoofdstuk IX) gezocht naar zo'n compositie
van de weergave van ingekaderde uitspraken dat daarmee een belang
rijk stuk analyse is gedekt. Zou men alléén de uitspraken lezen,
dan denk ik dat een redelijk inzicht wordt verkregen in wat de on
derzoeker wil meedelen over het verschijnsel én hoe de responden
ten het verwoordden. Het lezen van alleen tekst of alleen uitspra
ken zal wellicht de informatieve waarde verminderen, het kan daar
entegen een "rustig" lezen bevorderen. Bij de afwisseling van tekst
~en uitspraken moet er sprake zijn van een continue omschakeling in
abstractie-niveau.
Slotopmerkingen
Hiervoor werd regelmatig melding gemaakt van aantallen uren en aantallen blad
zijden die benodigd waren. Hiermee wil ik een indruk geven van de intensiteit
van werk en inzet, nodig voor een dergelijk intensief type onderzoek. Het is
juist nu de kwalitatieve werkwijze meer in de belangstelling komt en ook de
wenselijkheid tot kwantificeren herontdekt wordt, van groot belang te weten of
het eindproduct al dit werk waard is. De lezer oordele zelf. Maar het is duide
lijk, dat niet voor ieder onderzoek zo'n arbeidsintensieve en kostbare procedure
gevolgd kan worden. Om nog een kleine indruk te geven, aan iedere respondent
werd - exclusief gemeenten aanschrijven, adressen verkrijgen en mensen benade
ren, de feitelijke analyse en de rapportage - gemiddeld ongeveer 17 uur besteed.
4 uur - interview
I's uur - reizen
5 uur - uitwerken door interviewster van het geschrevene
1 uur - lezen van het uitgewerkte interview door de onderzoekster en zonodig
overleg erover met interviewster
5*5 uur - verwerken van het interview in het analyseschema door de onderzoeker.
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In dit hoofdstuk werd uitvoerigheid betracht over zaken die de ge
wone, vaak kleine, en "soft" beslissingen van een onderzoek zijn.
Naar volledigheid in het beschrijven van de ondernomen stappen
werd gestreefd, omdat mijns inziens ten onrechte dit verslag in
kwalitatief onderzoek vaak wordt weggelaten. Als niet met ingewik
kelde significantietoetsen en wiskundige bewerkingen op tafel ge
komen kan worden, lijkt men bang niet voor vol te worden aangezien.
Het is een vaak geuite klacht van mensen die zich verdiepen in het
meer kwalitatieve onderzoek, dat er zo weinig richtlijnen en voor
beelden voor de methode zijn. Een andere reden is dat uitvoerig
heid gewenst is als verantwoording van het onderzoek.
In het begin van dit hoofdstuk werden representativiteit, betrouwbaarheid en
geldigheid opgevoerd als de wensdromen van de sociologisch onderzoeker. In dit
onderzoek is ten behoeve van een verhoging van de geldigheid de representativi
teit opgeofferd. Maar wel zodanig dat, door het relatief grote aantal, nog wel
enig zicht mogelijk is op getalsverhoudingen en op samenhangen. Representativi
teit mag dan vaak op prijs gesteld worden, ook kleven er belangrijke nadelen
aan. Indien de survey-methode wordt gehanteerd, verliest men de context van het
gehele verhaal van de betrokkenen. Daarnaast kunnen de uitkomsten van represen
tatief onderzoek nieuwe (voor)oordelen gemeengoed laten worden. Mensen zijn wei
nig geneigd de uitkomsten van representatief onderzoek te relativeren; al gauw
wordt gesteld dat x procent van onze bevolking zó denkt, zó voelt of zó handelt.
Op basis van deze "waarheden" worden (beleids)beslissingen genomen en worden
mensen gecategoriseerd. In mijn visie is dit een gevaarlijke gang van zaken,
want er steekt zoveel meer achter die eenvoudige getallen en samenhangen. Met
dit onderzoek hoop ik een veelkleurig beeld te verschaffen van het verschijnsel
echtscheiding, waarbij er belangrijke ruimte bestaat tot relativeren.
De betrouwbaarheid van het materiaal werd op velerlei wijzen getoetst en steeds
leverde dit bemoedigende informatie op. Een grote betrouwbaarheid lijkt te zijn
bereikt,' ook door de wijze waarop de gegevens werden verkregen. Een vier uur
durend interview in een vertrouwelijke sfeer, waarbij de interviewster de inter
ne consistentie in het oog houdt vermindert de kans op een sterke vertekening
vein de beleefde werkelijkheid. Wel blijft natuurlijk gelden dat het een eenma
lig onderzoek betreft, zodat niet anders dam een momentopname ten aanzien van
de beleving van deze werkelijkheid in verleden, heden en toekomst kan worden
verschaft. De respondent zou, had het interview een jaar later plaatsgevonden,
de ervaringen anders hebben kunnen interpreteren. Wat betreft de grote lijnen
van het verhaal zullen echter de uitkomsten niet sterk veranderen. Een test van
de stabiliteit van de resultaten over een langere termijn Çehoort overigens in
de naaste toekomst op kleine schaal tot de mogelijkheden.
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V.

DE INTERVIEWSITUATIE

Het is goed, alvorens de lezer allerlei uitkomsten, gespreksdelen
en cijfers voor te schotelen, te trachten de sfeer te schetsen van
de wijze waarop een wel zeer belangrijk deel van het onderzoek,
namelijk het gemiddeld vier uur durende interview, plaatsvond. De
ze sfeer-tekening is bedoeld om de menselijke component van het
onderzoek tot zijn recht te laten komen en om mensen die zelf der
gelijk onderzoek (gaan) doen een indruk te geven van de situatie.
De informatie gaat van de direct betrokkene naar een persoon voor
wie het gesprokene nieuw is en in dat samenspel gebeurt het een en
ander.
Hierna zullen allereerst aspecten van het samenspel tussen interviewster en res
pondent aan de orde worden gesteld. Dit gebeurt vanzelfsprekend vooral vanuit
het gezichtspunt van een interviewster, omdat deze rapporteert. Daarnaast is
het dan wel van groot belang de respondent zelf aan het woord te laten. Dit kan
omdat aan het slot van het open gedeelte van het interview ieder gevraagd is
wat hij/zij van het gesprek vond (Bijlage 1, vraag 41). Natuurlijk betreft het
hier een door het moment gekleurd antwoord, maar enig houvast geeft het wel over
de beleving van het gesprek door de respondent. Daarnaast werd een half jaar
later een aantal respondenten om een reactie gevraagd. Tenslotte wordt de ex
pliciete mening van de interviewsters aan de orde gesteld, zoals zij deze bij
ieder interview dienden weer te geven. Ermee kan ook een beeld verkregen worden
van hun gevoelens ten opzichte van de respondent en hun grote of geringe her
kenning van de belevenissen van de respondent.

Het samenspel tussen respondent en interviewster
Als de deur opengaat, staan er twee voor elkaar vreemde personen tegenover elk
aar. Dan begint een geheel van interacties, dat zowel voor de respondent als
voor de interviewster moet leiden tot een zich behaaglijk voelen. De beginfase
is uiteraard van beide kanten een oriënterende, de eerste tien minuten komt er
geen vragenlijst aan te pas. In het begin speelt al de vraag voor beiden wat
het zal worden: tutoyeren of niet. Soms ligt het erg voor de hand het niet te
doen, bijvoorbeeld als de respondent veel ouder is. Als de respondent belang
rijk jonger is, is het doorgaans wel gewenst te tutoyeren om de vertrouwelijk
heid te bevorderen en de respondent niet het gevoel te geven tegenover een
"autoriteit" te zitten. Er zijn geen regels voor deze beslissing. Mensen stralen
een bepaalde instelling uit, ze kunnen van dezelfde leeftijd zijn en toch om een
verschillende benadering vragen. Ook de ene interviewster kan meer een jij-sfeer
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nemen en als het tutoyeren niet volstrekt vanzelf gaat, even te vragen of de
respondent het ermee eens is. Veel minder vaak gaat dergelijk initiatief van
de respondent uit, wat begrijpelijk is. Een interviewster zal moeten afgaan op
eigen sociale inzichten. Wel stelden we ons altijd voor met de voor- en achter
naam en nooit als mevrouw.
Kleine wetenswaardigheden worden uitgewisseld in het begin van het gesprek,
waarbij doorgaans de respondent en haar of zijn woonomgeving centraal staan. Dit
begingesprek moet neutraal blijven ten aanzien van denkbeelden en achtergronden
van de interviewster. In sommige gevallen werd, als ernaar was gevraagd, meer
verteld over het onderzoek, over doelstelling en rapportage. Deze inlichtingen
waren zodemig, dat ze geen invloed konden hebben op de informatie die de respon
dent zou gaan verschaffen. De koffie werd dan ingeschonken, een enkeling had
speciaal een taartje voor de gelegenheid gekocht, een schrijfplaatsje moest
worden opgezocht (meestal op de bankleuning) en zo werd de overgang gezocht
naar het interview. Omdat het in de eerste zes vragen puur om opvattingen gaat,
kon deze overgang vrij soepel verlopen. Vaak verkeerde het gesprek al in een
weergave van ideeën van de respondent over bijvoorbeeld het wonen, betaald wer
ken, e.d.
De overgang naar het verhaal over het verloop van de relatie met de ex-partner
(vraag 7) was vrij abrupt. Deze vraag moest dan ook wat voorzichtig en omzichtig
ingekleed worden. Meestal kwam de respondent vanzelf op gang, maar soms overviel
deze vraag de mensen wel.
"Ik vind het best moeilijk, ik haal nog even koffie."
"Even een pilsje halen, hier word ik zo zenuwachtig van ... (lacht hartelijk er
bij)." Tijdens het spontane verhaal was de sfeer meestal al bepaald, hoewel er
uitzonderingen waren, waarbij het langer duurde, voordat de vertrouwelijkheid
ontstond. Als het wat langer tijd kost, zijn het meestal de aandacht voor inte
ressegebieden en hobbies van de respondent die de situatie ontdooien. Deze be
langstelling van de interviewster moet zeker geen "gespeelde" zijn, want dat
heeft niet het beoogde resultaat. De interviewster is vanuit de betrokkenheid
met de gehele interviewsituatie doorgaans werkelijk oprecht geïnteresseerd in
allerlei zaken die de respondent raken. Dit lijkt ook het enige achtergrondge
voel van waaruit dergelijke intensieve interviews mogelijk zijn.
Als eenmaal het ijs gebroken is, verloopt het gesprek doorgaans plezierig. Een
enkele respondent blijft onzeker over wat hij wel en niet kam zeggen: "Je vindt
toch niks vreemd, hè. Ik mag toch alles zeggen ... Nee, dan is 't goed". Een
enkeling heeft het er moeilijk mee de in haar/zijn ogen vervelende dingen van
de ex-partner ronduit te zeggen; een gevoel van verlegenheid of van indruisen
tegen wat beschaafd is, moet dam overwonnen worden.

De aard van het onderwerp bracht met zich mee dat het mogelijk was
dat de respondent .(zeer) geëmotioneerd raakte. Twintig responden
ten lieten tijdens het praten dB tranen de vrije loop gaan. Soms
was dat een krampachtig weggeslikte emotie, een andere maal ging
het om een echte huilbui. In het laatste geval stagneert uiteraard
het interview en wordt het schrijven gestopt.
De betrokkenheid van de interviewster gaat puur naar de respondent. Iedere si
tuatie is dan anders en vraagt om ander gedrag; alweer zullen de sociale vaar
digheden van de interviewster hier de doorslag geven. Doorgaans is het van be
lang na de huilbui niet krampachtig het betrokken onderwerp buiten beschouwing
te laten. Juist ook voor de respondent is het plezierig te trachten om op dat
terrein uit te leggen wat haar of hem zo sterk raakte. In ieder geval kan de
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legd. In bepaalde groepen was men sneller geëmotioneerd dan in andere. Onder
degenen die tijdens het interview huilden, waren zowel mannen (8) als vrouwen
(12). Op één na al deze respondenten hadden kinderen uit het ex-huwelijk en de
gemiddelde leeftijd van deze respondenten was gemiddeld 8 jaar hoger dan die
van de gehele groep. Het waren dus wat oudere mensen, die bovendien bijna allen
een traditioneel waardenstelsel over huwelijk en gezin koesterden. Alle vier de
interviewsters hebben ongeveer even vaak dergelijke emotionele taferelen meege
maakt.

Tegenover deze af en toe zeer geëmotioneerde respondenten stond een
ongeveer even grote groep, die tamelijk tot zeer afstandelijk het
betoog hield. Onder deze 22 mensen waren 13 mannen en 9 vrouwen.
De overige 75% van de respondenten liet meer of minder regelmatig emotionele
betrokkenheid zien, zonder heftig geëmotioneerd te raken. Van de 62 geïnter
viewde ex-paren waren er zeven waarvan de ene partner het verhaal min of meer
geëmotioneerd vertelde en de ander vrij afstandelijk bleef.
Het kon voorkomen, dat respondenten erg vertrouwelijk werden; daar werd voor
zichtig mee omgegaan. Als regel gold verder dat, als mensen over een bepaald
onderwerp bewust niet wilden praten, dan niet langs slinkse wegen werd getracht
toch informatie op dat terrein te krijgen. Steeds gold: de mensen gaan vóór het
onderzoek. Het kwam voor, dat de respondent schrok van zijn eigen openhartigheid.
Het geschreven blad papier moest ter plekke vernietigd worden! Ook deze informa
tie werd later niet alsnog gebruikt. Overigens gebeurde het maar erg weinig dat
mensen het gesprokene niet neergeschreven wensten te hebben of dat ze weigerden
bepaalde vragen te beantwoorden. Vrij' snel ook waren de respondenten gewend aan
een schrijvende, kijkende, luisterende en vragende interviewster.
Na het open gesprek moesten nog de persoonsgegevens alsook de gesloten vragen
worden ingevuld. Vooral als de sfeer erg vertrouwelijk was geweest en de respon
dent een weinig afstandelijke opstelling had, was deze overgang niet steeds ge
makkelijk. Vaak waren respondent en interviewster moe, zo niet uitgeput. Het
kwam voor dat gevraagd werd deze informatie later toe te sturen. Soms kon men
het werkelijk niet meer opbrengen tot slot ook nog deze "kille" gegevens door
te werken.
Meestal aan het einde van het interview werd de respondent de boeken-, platenof VW-bon (naar verkiezing) gegeven. De meesten stelden het gebaar op prijs.
Ook gebeurde het, dat men in eerste instantie zei: "Oh nee, dat hoeft echt niet
hoor, mag je gerust houden". Als dan bleek dat het gebaar niet uit de portemon
nee van de interviewster/onderzoeker kwam, maar van het Ministerie van CRM, nam
men het doorgaans grif aan. "Dan krijg ik ook eens wat van die kant", was een
van de reacties. Er waren enkelen (6) die vrij halsstarrig waren in hun afwijzing
van de geschenkbon. Men wilde het alleen uit naastenliefde doen, omdat het nut
tig was, en dan vond men dat een geschenk daar afbreuk aan deed. "Alsof je het
om het geld zou doen." Deze reacties kwamen vooral uit de midden-inkomensgroe
pen en niet uit de hogere en de lagere. Eén respondent volgde een tegenoverge
stelde gedachtengang en meldde door de telefoon, toen de afspraak moest worden
gemaakt: "Ja hoor, ik doe mee, is nooit weg ƒ 25,—". Vaker kwam het voor dat
na een lang interview de respondent vermoeid onderuit zakte en zei: "Dat heb ik
wel verdiend, dacht ik".
Opstappen na de laatste vraag behoort bij een dergelijk interview nauwelijks
tot de mogelijkheden. Napraten gaat meestal haast vanzelf. Vaak leverde dit
nagesprek nieuwe informatie over de respondent op. Interessant was het verloop
van het nagesprek ten aanzien van de belangstelling van de respondent ten op
zichte van de interviewster. Doorgaans liet men de interviewster volstrekt een
blanco figuur door niet te vragen naar persoonlijke achtergronden. Men ging
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Daarbij kon het ook voorkomen dat men kwam tot het uitwisselen van ideeën, bij
voorbeeld over gemeenschappelijke belangstellingssferen. Dat kan de kunst zijn,
het onderzoeken, boeken, films. Mensen lieten eigen schilderijen zien of andere
creatieve uitingen. Soms wilde de respondent wel graag meer weten over de leef
situatie van de interviewster. Uiteraard was het geen verplichting er veel over
te vertellen, maar door de vertrouwelijke sfeer was het doorgaans gemakkelijk
een en ander mee te delen. Hoe leef je zelf, heb je zelf kinderen, ben je zelf
getrouwd, werk je, enz. Ook hierbij konden belevenissen uitgewisseld worden;
eens, toen een glaasje werd ingeschonken, zei een respondent tegen mij: "Waar
zullen we op drinken; nou op onze exen dan maar". Een enkele maal kwam het voor
dat als de interviewster wegging de respondent met een schok besefte dat hij/zij
alleen maar aan het woord was geweest. Vooral bij vrouwen wekte dit soms een
schuldgevoel op. "Oh goh, nog nooit heb ik zo lang achter elkaar over mezelf
gepraat. U zult wel denken!" Heel gemakkelijk kon de respondent dan gerustge
steld worden, want om haar of hem ging het bij het onderzoek.immers en niet om
het verhaal van de interviewster.
Tenslotte het afscheid: vaak gewoon gedagzeggen en echt van harte bedanken voor
de medewerking. Maar niet zelden leverde dat afscheid ontroerende momenten op en
het was lang niet altijd makkelijk. Er was een sfeer van begrip geweest, soms
ook erg gevoelig en intiem-vertrouwelijk. De respondent had iets van zichzelf
geboden, de interviewster had het dankbaar aanvaard. Er waren wellicht ook mo
menten van herkenning geweest voor de interviewster en het nagesprek was vaak
hartelijk geweest. Dan is een definitief afscheid niet zo makkelijk. "Ik hoop
dat ik je nog eens zie", "U bent altijd welkom, maar dat zal wel niet gebeuren."
Het waren vragen om hernieuwd contact, die regelmatig gesteld werden. Meestal
begrepen beiden dat er geen gevolg aan gegeven zou (kunnenl. worden. Ontroerend
is ook de stugge man die mij bij het afscheid in de jas helpt en met warmte en
bezorgdheid in zijn stem zegt: "Voorzichtig rijden, hoor". Dan blijft hij nog
een tijd in de deuropening staan en zwaait me na.

De mening van de respondent
Wat weten we van de wijze waarop de respondent het interview voor
af, tijdens en nadien beleefde?
Tijdens het interview en direct erna laat de geïnterviewde hierover vaak wel iets
los, maar daarnaast werd ook expliciet de vraag gesteld hoe men het gesprek erva
ren had. Daarmee kan over de beleving vooraf en tijdens het interview informatie
verkregen worden; wat de reactie van de respondent achteraf is, is daarmee niet
bekend. Want ook al.loopt een interview soepel en zegt de respondent het als
positief ervaren te hebben, dan nog is het mogelijk dat men achteraf onplezierige
gevoelens krijgt. Het openhalen van oude wonden, dan wel het gevoel teveel te
hebben meegedeeld, kan hiervan de oorzaak zijn. Om die reden leek het wenselijk
meer te weten te komen over de reactie na het interview. Voor ander of vervolg
onderzoek kan dat bruikbare inzichten opleveren. Gekozen werd voor de mogelijk
heid om het de respondenten telefonisch te vragen; bij een schriftelijke enquê
te zou de non-response vertekenend kunnen werken, terwijl niet om verduidelijking
kan worden gevraagd. Er werd een steekproef getrokken uit het adressenbestand,
waarbij gezocht werd naar een maximale differentiatie in eerder gegeven meningen
over het gesprek. Uiteindelijk is een telefonisch gesprek van enkele minuten ge
voerd met 25 respondenten. Dit gesprek vond een half jaar à een jaar na het in
terview plaats.

De meningen van de respondent tijdens het interview op de expliciete
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geïnventariseerd. Voor de kwantitatieve analyse werd vastgesteld
of de persoon in kwestie zich (zeer) positief uitte, een beetje
positief, neutraal, een beetje negatief dan wel (zeer) negatief.
Het gaat hier om een 7-puntsschaal. Een extra categorie werd toe
gevoegd, namelijk "ambivalent". Het was prettig ên moeilijk of het
was goed ên het deed pijn. Er waren weer moeilijke zaken opgera
keld.
Twee van de drie respondenten uitten zich positief of zeer positief over het
gesprek. Hieronder waren relatief iets meer mannen dan vrouwen (71% resp. 62%).
De vrouwen waren relatief meer vertegenwoordigd in de categorie "beetje posi
tief". Dezen (18%) hadden laten weten dat ze het gesprek wel enigszins gewaar
deerd hadden. Een neutraal antwoord werd gegeven door 7% van de respondenten,
waaronder meer mannen dan vrouwen. En ambivalent stelde zich een kleine minder
heid (6%) op. Tenslotte waren er drie respondenten, allen vrouwen, die het ge
beuren niet zo op prijs gesteld hadden, zij vielen in de categorie "beetje ne
gatief". Sterker negatieve reacties waren er niet tijdens het interview.
Wat hielden die reacties zoal in? Enkele respondenten spraken over de situatie
vóór het interview. Men had er toch wel tegenop gezien, had zich afgevraagd
wat voor iemand zou komen en wat voor vragen er gesteld zouden worden. Deze
angst vooraf werd vooral bij'vrouwen aangetroffen. Behalve het enerverende idee
te gaan vertellen over het verleden, leefde er soms de angst voor het "fout"
beantwoorden van de vragen of voor het "niet weten" van het antwoord. Men ver
telde hierbij ook wel dat men door anderen was aangezet om mee te doen, bijv.
door de ex-partner of de huidige partner. De mensen die zeiden er tegenop te
hebben gezien, zeiden allen ook dat het was meegevallen.
Vrouw, 60+
"Ik vind het niet naar. Ik zou 't niet dagelijks moeten doen. Het
zwaarste was van te voren. Ik dacht: wat zou ze vragen. Is wel meege
vallen. Maar ik had 't nooit aan een man losgelaten, zeker niet."
Vrouw, 30+
"Is me 100% meegevallen. Vanochtend zat ik nog onder de rode vlekken.
Maar nu ben ik niet meer zenuwachtig. M'n ouders zeiden: zoiets moet
je nooit doen, maar m'n zus zei dat ik het best kon doen. Ik vond het
best leuk."

In de oordelen over het gesprek zelf is een aantal zwaartepunten
te onderkennen. Sommige mensen noemen overigens meer dan ëên reden
ter ondersteuning van hun oordeel. Het vaakst werd naar voren ge
bracht, dat de respondent het (erg) plezierig voor zichzelf had gevon
den en wel vanuit verschillende achtergronden.
Zo werd regelmatig gesteld dat het was ervaren als een opluchting, je kon het
hele verhaal eens kwijt. Met name werd erbij gezegd, dat het vertellen aan een
neutrale derde prettig is. Voor sommigen was het een verrassing te merken dat
ze het gebeuren verwerkt hadden. Anderen vertelden dat ze er maar weinig over
praatten en dat het wel eens goed was dat te doen. Velen vonden het plezierig
om zo systematisch alles aan de orde te stellen, het verhelderde hun eigen kijk
op het gebeuren. Soms was men wel bang dat het voor de interviewster te lang
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al vrouwen, die een relatief lang huwelijksleven achter de rug hadden. Over het
geheel genomen waren er relatief meer mensen mèt kinderen (erg) positief dan
zonder. Kennelijk is voor hen het gebeuren belangrijker.
Vrouw, 30+
"Wel een opluchting vind ik het om er eens over te praten. Je wilt er
wel eens over praten, maar dat begrijpen de mensen niet."
Vrouw, 35+
"Voor mij is 't wel eens goed, maar dat kost u wel een tijd zeg, zo'n
interview. Ik sta er versteld van dat we zo Icing hebben gepraat."
Man, 55+
"Zalig om met mensen te praten waar je mee pràten kan. Ik vond het fijn
om alles nog eens de revue te laten passeren."
Man, 65+
"Ik zal u eerlijk zeggen: het is meer een biecht voor mij. Ik leg het
helemaal op tafel. Ik vind het héél prettig om eens alles aan iemand
te vertellen."

Een tweede type antwoord dat veelvuldig, zij het minder vaak dan de
vorige, te horen was, betreft het vermeende goede doel van het on
derzoek.
Het waren meer mannen dan vrouwen die hun oordeel over het gesprek in dit licht
stelden; soms werd het altruïstische nader toegelicht, men vond het prettig het
voor een ander te doen. Achter deze verwijzing naar het goede doel staken weer
meerdere redenen. Sommigen vonden dat het verschijnsel meer bekendheid moet
krijgen, dat er te weinig onderzoek op dit terrein is, hetgeen ze zelf gemist
hadden. Anderen zeiden dat mensen die in een huwelijk stappen zich misschien
erdoor bewust worden waar ze aan beginnen.
Verder werd verklaard dat men hoopte dat het maatregelen zou teweegbrengen die
wantoestanden ten opzichte van gescheidenen uit de weg zouden ruimen. Tenslotte
werd ook nog de hoop uitgesproken, dat met behulp van dergelijk onderzoek andere
huwelijken gered zouden kunnen worden. Met name het antwoord dat verwees naar
het goede doel werd nogal eens in combinatie met andere motivaties geuit. Zo
werd ook direct de ruil-gedachte aan de orde gesteld: "Mooie situatie zo: jij
hebt er wat aan en ik heb er wat aan". Overigens was men niet altijd even op
timistisch over wat uiteindelijk mogelijk was met zo'n onderzoek; een minderheid
stond er sceptisch.tegenover.
Man, 40+
"Ik heb er een snipperochtend voor genomen. Ik vind het belangrijk dat
deze gegevens op tafel komen. Ik hoop dat je er iets mee kan doen."
Man, 35+
"Ik heb het niet voor mezelf gedaan. Ik heb er een punt achter gezet.
Ik had vanavond liever wat anders gedaan, maar ik vond 't niet ver
velend."
Vrouw, 30+
"Ik vind dat je eigenlijk verplicht bent om mee te doen. Er moet wat
aan gedaan worden. Mensen gaan zo gemakkelijk uit elkaar. Dat is jam
mer."
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"Ik vind het een goeie zaak, een goed doel. Ik heb meer gezegd dan ik
er ooit over gezegd heb. Ik had geen zin om ten behoeve van roddelpraat
jes m'n verhaal te vertellen, wel voor zo'n onderzoek."
Man, 35+
"Is wel een goed ding, zo'n onderzoek, maar 't moet wel bij de hogere
instanties terechtkomen, bij de minister, dat dingen veranderd kunnen
worden."

Dan was er een niet onaanzienlijke groep mensen die het "klikken"
tussen interviewster en respondent van groot belang achtte, of de
wijze waarop de interviewster zich had opgesteld.
Uiteraard was de situatie een dusdanige dat het hier meestal een direct compli
ment betrof, wat wellicht voor de respondent prettig was te zeggen. Bij de ant
woorden in deze categorie kwam vaak tot uiting dat de respondent het gevoel had
tegen een ander wellicht veel minder verteld te hebben. Dat werd even vaak door
mannen als door vrouwen gezegd. Meestal werd gesproken over gevoelsmatig klik
ken, het uiterlijk voorkomen kan daarbij een rol spelen.
Vrouw, 55+
"Niet zo moeilijk, gek hé ... Het ligt ook aan u, ik zag meteen toen
ik u zag, dat 't wel zou lukken. Dat voel je. Als dat niet goed zit,
word je mechanisch in je antwoorden. U zat daar zo rustig te schrijven.
Ik keek dan naar het plafond en zag daarin van alles gebeuren. Nou,
dan vertel je vanzelf wel, want dan ervaar je het weer."
Man, 30+
"Prima, je bent niet zo'n vakmatige trut. Ja, schrijf maar op hoor. Ik
zag er erg tegenop, zo'n huwelijksrelatie-enquête. Was een prima sfeer,
je kan goed luisteren. Ik ben niet zo'n gemakkelijke jongen."
Vrouw, 45+
"Interessant. Ik kon goed met u praten. U liet me tenminste uitpraten.
Ik had u eigenlijk niet willen vertellen van die vriend, maar ik wilde
eerlijk zijn."
Man, 35+
"Dit was de laatste keer, nog één keer heb ik het verteld, en nu is het
gebeurd. Het was een goed gesprek, omdat jij zo gewoon deed, veel beter
dan die maatschappelijk werkster."

Mensen die ambivalente gevoelens ten opzichte van het gesprek ten
toon spreidden, wezen er meestal op dat het wel goede kanten heeft,
zo'n gesprek, maar dat het af en toe toch wel even pijn doet.
Men zei
zei het
sen die
de rest

dan dat je zulke dingen moet vergeten, dus er niet over praten. Of men
al bijna vergeten te zijn en dat het nu wat terugkwam. Ook zijn er men
specifiek één aspect noemen dat ze in de war bracht, terwijl het voor
niet moeilijk was geweest.
Man, 40
"Al ben ik een man, ik ben meer 't type van een vrouw. Het doet me een
hele hoop. Ik heb steeds vochtige ogen en ik word er weemoedig van. Hoe
minder erover gepraat wordt, hoe liever het me is. Ik heb dit speciaal
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maar niet terug."
Vrouw, 25+
"Goed om je eens eventjes te uiten. Ook eventjes naar wel. Ik was 't al
bijna weer vergeten allemaal."
Man, 40+
"Heb er niet zo'n moeite mee. Ik heb een gevoel van rustige afstand. Ik
voelde alleen wat emotie, verdriet opkomen als 't over de kinderen gaat,
dat ik ze niet dagelijks zie."
Vrouw, 25+
"Leuk om te doen. Toen ik vertelde over die angst om gewurgd te worden,
toen voelde ik 't wel weer even heel sterk. Druk dat altijd liever weg,
maar 't hoort nu eenmaal hierbij, anders zou 't interview niet volledig
zijn."

Vervolgens waren er degenen die volstrekt neutraal waren in hun ant
woord, dan wel hoofdzakelijk aangaven dat het niet eerder gekund had,
zo'n interview over dit onderwerp.
Man, 50+
"Maakt me de ballen niet uit, maar 1*5 jaar geleden had het niet gekund.
Had ik het ook niet gedaan."
Vrouw, 55
"Dit had ik een jaar geleden niet gekund. Wie ben ik nu, ik ben dus op
weg ..."
Man, 40+
"Zo'n gesprek was 2 jaar geleden ondenkbaar. Ik heb 't niet voorbereid.
Dit is een ventilatie van een jaar lang piekeren."
Vrouw, 25+
"Vorig jaar had ik het erg moeilijk gevonden. Ik had nooit geleerd te
praten. Door die maatschappelijk werker en m'n vriend heb ik 't geleerd."

Dan waren er nog de mensen die er de nadruk op legden dat het wel
erg vermoeiend was geweest.
In de inleidende brief had gestaan, dat het gesprek ongeveer 2^ uur zou duren,
afhankelijk van de uitvoerigheid van de geïnterviewde. Sommigen waren erdoor
verbijsterd of geschrokken dat het veel langer geduurd had en enkelen van hen
waren bang dat ze te veel hadden uitgeweid. Behalve qua tijdsduur had men het
ook vermoeiend gevonden door de intensiteit van het gesprek. Meestal werd overi
gens dit antwoord gecombineerd met een ander oordeel over het gebeuren.
Vrouw, 30+
"Wel leuk, zo je levensgeschiedenis eens op een rijtje te zetten. Wel
doodvermoeiend."
Vrouw, 45+
"Doodmoe. Wat ik merk is, dat ik ontzettend bereid ben je veel te ver
tellen."
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"Het heeft lang geduurd. Het waren wel wezenlijke vragen, vrij diepgaand.
Ik heb er zelf schuld aan, ik vond het een plezierig gesprek en dan praat
je door."
Ook was er een enkeling die een gevoel van

schaamte ten toon spreidde.

Vrouw, 35+
"Leuk. Erkennen van je mislukking is best moeilijk. Ik heb wel een beet
je schaamtegevoel daarover. Maar wel leuk hoor. Wat vond je er zelf van?"

Tenslotte was er de categorie mensen die expliciet inging op de
gestelde wagen van het interview. Dit kon zijn in kritische zin dan

wel in lovende zin.
Het waren bijna alleen mannen die zich uitlieten over deze "technische" kant van
het onderzoek. Een aantal malen vond men dat dit soort dingen zo veranderlijk
is, dat een jaar later waarschijnlijk een ander beeld uit de bus was gekomen.
Minder kritisch bedoeld legden sommigen er ook de nadruk op, dat de dingen ver
vagen. Je moet, voor zover mogelijk, ze dan echt terugdraaien bij zo'n gesprek,
alsof een film wordt afgedraaid.
Man, 25+
"Vermoeiend. Ik heb geen gevoelens ten opzichte van haar en dan moet je
in je herinnering graven. Er missen stukken, die ga je erbij zoeken,
met flarden krijg je het terug. Ik vind 't niet vervelend, anders zou
ik niet zoveel gepraat hebben."
Man, 30+
"Er zaten prima open vragen in, waar ik alles in kwijt kan. Verder
wordt je mening gevraagd over je gevoelens en je ervaringen, dat is al
tijd nuttig en goed. De sfeer was prettig. Maar verder heb ik best m'n
twijfels over de resultaten van zo'n onderzoek. Dat is een politieke
kwestie. Je weet wie zich daar nu allemaal over uitlaten in de huidige
(anno 1980) politieke situatie."
Man, 35+
"Goeie vragen, concreet gesteld, wat je niet zomaar in één zinnetje
kan zeggen. Het zet je aan 't denken."
Man, 50+
"Zeker niet onprettig, 't Is gelopen zoals ik 't me voorgesteld had.
U heeft nu een beeld. Als u volgend jaar zou komen, zou 't beeld weer
anders zijn. Dat is wel vervalsing."
Man, 25+
"Ik vraag me af, of de dingen wel goed uitkomen door die vragen. Dingen
gaan verder dan de vraag die ze oproept. Als 't persoonlijker wordt,
wordt het ook moeilijker voor de statistiekjes. Het is misschien een
eerste aanzet om iets op papier te krijgen."

Vrij uitvoerig werd aandacht besteed aan de mening van de respon
denten, want zij leverden per slot van rekening de inhoud van het
onderzoek. De overgrote meerderheid was, soms met enkele bedenkin
gen, toch wel tamelijk tot zeer positief over het gesprek. Drie
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linie enigszins negatief.
Eén had het echt te vermoeiend gevonden en vond het te veel een momentopname.
De tweede was ook erg moe en was bovendien soms wat geïrriteerd geraakt door de
vele vragen. De derde had alles in negatieve zin weer beleefd - "Ik voel me
strak, verkramping in m'n nek". 3ij de laatstgenoemde respondente was het con
tact met de interviewster in de ogen van de laatste goed geweest. Deze respon
dente had evenwel in het gehele verhaal een negatieve kijk op veel zaken ten
toon gespreid. Deze instelling uitte zich eveneens in de mening over het ge
sprek. De overige twee respondentes hadden over het algemeen geen zeer zwaar
of negatief gekleurd verhaal. Over hun huidige situatie waren ze bijvoorbeeld
positief. Het ziet ernaar uit dat hun wat negatieve beoordeling samenhangt met
het samenspel tussen respondente en interviewster, want in beide gevallen had
de laatste ook geen positieve of licht negatieve gevoelens ten aanzien van het
gesprek, een situatie die in het algemeen overigens weinig voorkwam.

Menigmaal werd ons, interviewsters, door buitenstaanders gevraagd
of we wel wisten wat we de mensen "aandeden". Ze konden er toch
later grote problemen mee krijgen, als al die wonden werden open
gehaald. Alhoewel we de indruk hadden dat de mening over het ge
sprek aardig zou weergeven welke reactie de respondent erna zou
krijgen, leek het toch van belang deze hypothese te toetsen. Daar
toe werden 25 mensen (15%) gebeld. Zij hadden verschillende beoor
delingen van het gesprek gehad. Hun werd gevraagd wat de reacties
na afloop waren en of men er misschien spijt van had gekregen mee
te hebben gedaan. De gesprekken vonden een half jaar tot een jaar
na de interviewdatum plaats, zodat een afstandelijke kijk verwacht
mocht worden. Verder werden de gesprekken alle door mijzelf ge
voerd; voor 18 mensen was ik een vreemde.
Géén van de 25 gebelde mensen zei na afloop spijt te hebben gehad. De overeen
komst tussen hun antwoord op de telefonisch gestelde vragen en het antwoord
dat ze indertijd tijdens het interview gaven, was opmerkelijk groot. Zo zei
iemand die zich indertijd ambivalent had opgesteld, nu: "Je zit er nog wel even
mee, ja, je haalt veel overhoop hè. Maar dat is niet zo belangrijk. Het was al
met al een plezierige ervaring".
Ook herhaalde men de opmerking, dat men er meer v<5ör het interview over inge
zeten had. "Nee, geen naweeën, hoor."
Als men een jaar geleden een zakelijk "goed doel" voor ogen had gehad, werd dat
nu eveneens genoemd. "Ik ben blij wat over de procedure gezegd te kunnen hebben."
Sommigen legden er de nadruk op dat ze er toch zelf voor gekozen hadden: "Anders
moet je er niet aan beginnen".
Ook diegenen die indertijd gezegd hadden dat het "klikte", memoreerden dat nu
weer. "Het was een sympathieke dame, 't klikte tussen ons, dat is een pluspunt"
of "Die mevrouw kwam aardig over, ze had geen haast en dat heb ik wel eens an
ders meegemaakt tijdens een interview. Zo'n interviewster die op de punt van
d'r stoel zit - dat is niks."
Eenmaal was er sprake van een verlaat schuldgevoel ten opzichte van da inter
viewster. "Ik dacht later, zij moet nog helemaal naar huis. Was 't wel zinvol
allemaal wat ik zei, ik ben zo spontaan, heb altijd 't hart op de tong." Deze
respondente was ook de enige die sprak over een niet eerder vermeld effect dat
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Door 't te vertellen, realiseer je je weer wat er allemaal gebeurd is, maar ik
lijd er niet onder."
Over het geheel genomen lijkt uit deze kleine test-telefonade de conclusie ge
trokken te mogen worden, dat de mensen weinig veranderlijk waren in hun meningen
over het gesprek. Overigens was het voor ieder een gebeurtenis geweest die men
zich ook na een jaar nog levendig herinnerde.

De houding van de interviewster
Na de eerste keren verdwijnen bij de interviewster de zenuwen vooraf. Terwijl
de respondent denkt: wat wordt me allemaal gevraagd, denkt zij in het begin:
kan ik 't allemaal wel soepel laten verlopen? Na een paar keer blijkt dat te
lukken, maar dan blijft er de spanning wie de respondent zal zijn. Ieder inter
view is een unieke situatie en er is niemand die dat beter beseft dan de inter
viewster. Ieder interview eist de volle aandacht van de interviewster, de volle
betrokkenheid. Ongeveer vier uur lang wordt er een film afgedraaid die nieuw
is en waarin veel gebeurt. Soms herken je (veel) dingen, soms staat het alle
maal ver van je af; altijd echter leef je je in in het verhaal van de respon
dent. Als de respondent zichzelf in jouw ogen inhoudelijk tegenspreekt, vermeld
je dat als vanzelf. Je had ervoor toch iets anders op die film gezien. Doorgaans
ontwikkel je een warm gevoel voor die ander, die zo duidelijk haar/zijn best
doet om jou over de ervaringen te vertellen. Juist door het intieme van het ge
sprokene - zij het dat het van één kant komt -, kan er soms een heel gevoelige
sfeer ontstaan. Dat kwam voor in gesprekken met zowel mannen als vrouwen.
Het zijn dus steeds weer, ingrijpende gebeurtenissen voor de interviewster. Na
afloop heeft zij ook écht het gevoel een en ander te moeten verwerken. De één
wil het afreageren, de ander sluit zich liever even af. Eén interview per dag
was volstrekt het maximum, ook al omdat snel nadien het interview uitgewerkt
diende te worden.
Deze intensieve inleving en betrokkenheid, steeds weer, nemen niet weg dat de
reacties op de gesprekken, de gevoelens erover en de herkenningsmomenten verschil
lend zijn. De laatstgenoemde twee aspecten zijn ook kwantitatief verwerkt, waar
bij de onderzoeker op basis van de eigen indrukken van de interviewster (laatste
blz. vragenlijst) en op basis van een eventueel gesprek met haar een beslissing
nam omtrent de mate van herkenning. De reacties zelf zijn kwalitatief verwerkt
en ook gebruikt bij de analyse van de interviews. Hierna wordt aan alle aspec
ten aandacht besteed.
De gevoelens van âe interviewster ten opzichte van het interview en de respon
dent waren voor een grote meerderheid van de interviews (75%) (sterk) positief.
Maar ook ambivalente gevoelens of een meer neutrale instelling kwamen voor (18%).
Bij twaalf interviews (7%) had de interviewster zich niet steeds behaaglijk ge
voeld. Het betrof hier evenveel gesprekken met mannen als met vrouwen. Deze on
tevredenheid had niet zozeer te maken met een morele verwerping van wat te berde
werd gebracht als wel met de meer technische kanten van het interview. Soms bleek
het nauwelijks mogelijk alle vragen van het interview aan bod te laten komen, om
dat de respondent te lang bij één onderdeel bleef, bij andere vragen kwam hij/zij
weer op dat ene punt terug. Ook waren er enkelen die naar het gevoel van de inter
viewster veel te weinig vertelden. Ze deden de vragen in haar ogen erg kort af.
Eén maal had de interviewster het gevoel om de tuin geleid te worden. Tweemaal,
beide keren een mannelijke respondent, kwam het voor dat de sfeer wat beangsti
gend of provocerend was. De respondent probeerde de interviewster wat uit haar
tent te lokken qua reacties op zijn verhaal. De sfeer wordt er dan ook niet
beter op als na een uur interviewen de respondent wordt opgebeld, kennelijk door
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"Is dat klere-wijf er nu nog. We zouden toch weg gaan - tjee, stuur die trut
toch weg. Wat een geouwehoer".
Natuurlijk kwam het wel eens voor dat de interviewstar het gevoel had dat wel
zeer eenzijdig de schuld bij de andere partner werd gelegd. In de gevallen waar
dat gevoel zich opdrong, hoeft echter nog geen sprake te zijn van een slechte
loop van het interview. Het gesprek werd er niet minder door, het was tenslotte
de beleving van de respondent die onderzocht werd. Dingen die ver van je af
stonden, nam je op, echt geïrriteerd raakte je er niet door. Ontevredenheid ont
stond, zoals gezegd, meer door het gevoel dat het interview niet optimaal kon
worden afgenomen. Overigens waren de mensen die na afloop bang waren teveel te
hebben gepraat en dat ook uitten, juist niet degenen die een moeilijke interview
situatie hadden veroorzaakt. Dit is begrijpelijk, want deze mensen bleken een
inlevingsvermogen te hebben in de interviewster, wat hen tijdens het interview
wellicht ook had behoed voor al te grote afdwalingen.
Het overgrote deel van de respondenten liet dus (zeer) positieve gevoelens na
bij de interviewster. Ook voor de interviewster was een interview een zodanige
gebeurtenis dat deze een jaar later nog levendig voor de geest stond. Ondanks
deze positieve gevoelens behoeft men evenwel niet bij ieder evenveel herkennings
momenten te hebben gehad. Ook ten aanzien van dit aspect is getracht na te gaan
hoe sterk de herkenning was. Een codering biedt de mogelijkheid per aspect te
onderzoeken in hoeverre deze herkenning wellicht de informatie beïnvloed heeft.
Wel zeer voorzichtig moet evenwel met dit gegeven worden omgegaan. Het blijft
een voorzichtige inschatting van de onderzoeker op basis van de indrukken die
de interviewster schriftelijk uitte en op basis van gesprekken met de inter
viewster.
Van een geringe tot grote mate van afstandelijkheid was sprake bij 46% van de
interviews. Enige tot sterke herkenning werd derhalve voor 54% van de interviews
gecodeerd. De echt sterke herkenning en afstandelijkheid kwamen maar weinig voor
(ieder 4 maall. Opvallend is wel - het lijkt misschien een begrijpelijk verband,
maar ook de uitgangspunten van de codeerster kunnen van invloed zijn geweest dat een bepaalde mate van herkenning relatief vaker voorkwam bij interviews met
vrouwen (60%1 dam bij mannen (47%). Begrijpelijk, omdat de herkenning dichter
bij een eigen problematiek optreedt en dat zal met seksegenoten makkelijker
plaatsvinden. Daarnaast echter bracht overeenkomst in waardenstelsels gemakkelijk
een relatief grote herkenning met zich mee. Van die waarden en normen, die zo
wel met mannen als met vrouwen kunnen samenvallen, was men in het begin reeds
op de hoogte. Tenslotte kon het de heel specifieke problematiek of tragiek van
de respondent zijn, die om welke reden dein ook de interviewster sterk aansprak.
"Het geheel heeft me erg aangegrepen, onder andere om het feit dat ze zich zo
helemaal uit die depressie en identiteitscrisis gewerkt heeft en met succes. En
om het feit dat ze erg veel kracht uitstraalt en weliswaar een heel emotioneel,
maar ook een erg eerlijk en direct mens is."
Wel degelijk waren we ons bewust van een mogelijk verschil in herkenning en we
hebben steeds getracht de invloed ervan zo gering mogelijk te laten zijn. Dit
werd vergemakkelijkt door de luisterende achtergrondpositie die de interviewster
in feite had. Ook voor ervaringen die veraf staan van de leefwereld van de inter
viewster kan veel begrip worden opgebracht tijdens het praten, juist omdat die
ander in haar/zijn waarde wordt gelaten. Tussen de interviews behoeft geen groot
verschil in non-verbale reacties van de interviewster op te treden, als ze zich
bewust blijft van de aard van de situatie en zich niet laat meeslepen. Een enke
le maal kein ook dat laatste wel gebeuren. "Beiden zagen we groen van vermoeid
heid. Zij werd emotioneel en ging huilen en ik met haar mee."
Het was beslist niet de bedoeling om een therapeutische situatie te creëren.
Dat neemt niet weg, dat alleen al de vrije katharsis van ervaringen therapeutisch
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als de situatie erom vroeg, na afloop met de respondent de mogelijkheden zouden
bekijken om bij bepaalde instanties voor bepaalde problemen hulp te vragen. Het
was echter zeker niet de bedoeling dit al gauw aan de orde te stellen. Min of
meer alleen voor "noodgevallen" werd de idee achter de hand gehouden. De respon
dent werd beschouwd als een volwassen persoon, die in de meeste gevallen haar
of zijn eigen zaken kon behartigen. Deze interviews waren beslist niet agogisch
bedoeld.
De geschreven indrukken van de interviewsters werden gebruikt bij de analyse
van het materiaal. Vaak behelsden ze een eigen kijk op het verhaal. Voorbeelden
ervan worden hieronder weergegeven.
"Mijns inziens houdt hij nog veel van haar. Hij is zo bezorgd en hoopt echt op
betere tijden."
"Ik vind het een mooi voorbeeld van een negatieve binding via geld en zekerheid.
Hoeveel huwelijken zullen zo niet gewoon doorgaan?"
"Ik heb het vermoeden dat hij niet veel eisen stelt aan een relatie. Het belang
rijkste is voor hem een gezin/vrouw te hebben."
Ook andere dingen vielen op. Zo waren er volgens sommigen van ons relatief vaak
beesten in het huis van de respondent; honden, katten, vogels en vissen werden
gesignaleerd. Andere zaken werden gemeld, zoals de reactie van de omgeving. In
volksbuurten was het niet ongewoon dat je het hekje binnenliep van een manne
lijke respondent en dat van verscheidene kanten bij buren vitrages opzij ge
schoven werden, met nieuwsgierige gezichten erachter. "Welke vrouw gaat daar
nou naar binnen?" - het was van de gezichten af te lezen.

Met dit al is in dit hoofdstuk getracht een beeld te schetsen van
het bedrijf "interviewen over echtscheiding". Een regenboog van
gevoelens kwam erbij te pas, zowel bij de geïnterviewden als bij
de interviewsters. De goede onderlinge contacten binnen het kleine
interviewteam lijken de inzet voor het onderzoek belangrijk ten
goede te zijn gekomen.
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VI.

DE SAMENSTELLING VAN DE GROEP RESPONDENTEN

Er werden 167 gescheiden mensen geïnterviewd, 91 vrouwen en 76 man
nen. Daarmee kwamen 105 ex-huwelijken aan bod, want 62 maal was het
mogelijk beide ex-partners te interviewen. Hoe bijzonder is deze
groep mensen naar achtergrondkenmerken, of gaat het misschien om
een doorsnee van de gescheidenen? Uitputtend kan deze vraag niet
beantwoord worden door het ontbreken van statistische gegevens daar
omtrent. Toch is het belangrijk een indruk te verschaffen, al kan
niet steeds het landelijke gemiddelde worden aangehaald ter verge
lijking. Een dergelijk achtergrondbeeld geeft er een beeld van, met
wie we te doen hebben, in hoeverre er over- of ondervertegenwoordi
ging is van bepaalde categorieën. Deze informatie kan vervolgens
gebruikt worden bij de interpretatie van de gegevens. Belangrijk
is het te weten of de nagestreefde variatie werd gevonden.
Vrij uitvoerig zullen hierna de achtergronden aan bod komen om de aanwezigheid
van variatie te toetsen. Begonnen wordt met een typering van het ouderlijk milieu
van de betrokkenen alsook hun geboortejaar. Na deze start van de levensloop komen
aan bod de faseringsmomenten van de relatie, zoals huwelijksjaar, scheidings
jaar e.d. Vervolgens wordt aangegeven of en zo ja, hoeveel kinderen het huwe
lijk telde. Dan wordt een situatieschets gegeven van de respondenten wat betreft
variabelen als opleiding, godsdienst, beroep e.d. Dit gebeurt in het kort, want
later bij de uitkomsten ten aanzien van gevolgen wordt er uitvoeriger over ge
rapporteerd en er wordt aangegeven in hoeverre van alimentatie sprake is. Juist
deze gegevens kunnen namelijk, vergeleken met de landelijke, een aanwijzing zijn
voor het al dan niet specifieke karakter van de groep. Vervolgens wordt de hui
dige woonsituatie aan de orde gesteld, zowel qua woonplaats als qua huistype,
relationeel wonen, aan-/afwezigheid van kinderen e.d. Tenslotte wordt ingegaan
op het begrip milieu en op de onderlinge samenhangen van verschillende variabe
len. Een inzicht in deze samenhangen moet, tezamen met de werkwijze waarbij
de conclusies steeds bij de mensen werden getoetst, verhinderen dat er verkeerde
gevolgtrekkingen uit het kwantitatieve materiaal worden getrokken.

Geboortejaar en ouderlijk milieu
Bijna alle interviews werden in 1980 afgenomen. De leeftijd van de
respondenten varieerde van 25 jaar tot 71 jaar. De gemiddelde leef
tijd van de 167 respondenten was 39 à 40 jaar. Vijfenveertig procent
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en 20% erna (1950 - 1955). Het is begrijpelijk dat de gemiddelde
leeftijd van de mannen hoger lag dan die van de vrouwen. Bij huwe
lijkssluiting is het leeftijdsverschil immers twee à drie jaar. De
mannen van deze groep waren gemiddeld 41 jaar, de vrouwen 38 jaar.
Ieder komt uit een bepaalde omgeving die in belangrijke mate invloed kan hebben
op de verdere levensloop. Met het hierna te schetsen beeld kan worden aangegeven
of er ten aanzien van het ouderlijk milieu een variatie is. Nauwelijks kunnen
de hier genoemde gegevens vergeleken worden met landelijke, omdat het gaat over
opvoedingssituaties tussen 1910 en 1970.
Beweerd wordt, dat echtscheiding van de ouders ook veelal echtscheiding vein de
kinderen tot gevolg heeft. Het is evenwel begrijpelijk dat, gezien de sterke
toename in de jaren 70 van het aantal echtscheidingen, het niet steeds gaat om
kinderen uit "gebroken" gezinnen. Hoe ligt dat in deze groep?
Op het moment van interviewen waren van 87% van de respondenten de ouders nog
gehuwd, dan wel gehuwd bij het overlijden van één van de partners. Van 9 manne
lijke en 7 vrouwelijke respondenten waren de ouders gescheiden. Bij ten minste
vijf van hen had deze gebeurtenis plaatsgevonden nadat de respondent het ouder
lijk huis had verlaten. Totaal twee mensen hadden in de jeugd samengeleefd met
een ongehuwde moeder. Niet alle respondenten waren in een gezin opgegroeid. Vijf
van hen hadden vele jaren in één of meerdere tehuizen doorgebracht. Voorts had
niet ieder haar of zijn jeugd in Nederland doorgebracht. Vier respondenten waren
buitenlanders, geboren en getogen op een ander continent.
Van de respondenten komt meer dan de helft (55%) uit een gezin waarvan de vader
en moeder een relatief lage opleiding hadden gehad, terwijl ook het beroep van
de vader en - indien zij er een had naast het huisvrouwschap - van de moeder in
de ongeschoolde of laaggeschoolde sector lag. Dan valt er een grote middengroep
aan opleiding en, in het verlengde ervan, aan beroepen te onderscheiden. De
opleidingen variëren van Mulo/MAVO, al dan niet met vervolgonderwijs, tot Athe
neum en gymnasium. Van de respondenten komt 31% uit een dergelijk middenmilieu.
Voorts wordt onderscheiden een hoger milieu. Daartoe behoren opleiding en be
roep van tenminste de vader tot een niveau van Hoger Beroeps-Onderwijs of Uni
versiteit. Tenslotte komt dan 14% van de respondenten uit deze hogere milieus.
De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet groot; de vrouwen zijn in
vergelijking met de mannen wat oververtegenwoordigd in het middenmilieu en wat
ondervertegenwoordigd in de beide andere milieus.
Doorgaans kwamen de respondenten uit gezinnen waarin de moeder niet betaald
buitenshuis werkte in hun jeugd, de zogenaamde "normale" situatie in die tijd.
Voor 85% van hen was dat het geval, waaronder 10% die aangaf dat de moeder had
meegewerkt in het eigen bedrijf. Bij 6% van de "werkende" moeders was het om
een paar uur per week gegaan, bijv. als huishoudelijke hulp. Het was financieel
voor het gezin noodzakelijk geweest. Bij de overige 9% had de moeder een be
taalde baan gehad.
Het godsdienstige milieu zal in belangrijke mate mede bepalen wat als goed en
slecht wordt ervaren en in welke mate dat gebeurt. Er kan bepaald niet gesteld
worden dat de respondenten vooral uit de niet-godsdienstige hoek komen. Eén op
de vijf respondenten zegt dat de ouders steeds buiten-kerkelijk zijn geweest.
Het nederlands-hervormde ouderlijke milieu telt de meeste vertegenwoordigers
in de groep (33%), gevolgd door het rooms-katholieke (27%) en het gereformeerde
(14%). Tenslotte behoren van 6% van de respondenten de ouders tot een ander ge
loof. Maar minstens even belangrijk is het te weten, of men in het ouderlijk
gezin ook werkelijk godsdienstig actief was. Ging men regelmatig-naar de kerk,

- 76 was men actief in de kerkgemeenschap, kortom voelde men zich echt betrokken bij
het wel en wee van de eigen kerk? Terwijl 21% van de respondenten dus zei uit
een buitenkerkelijk gezin te komen, was het percentage dat verklaarde dat de
ouders (eigenlijk) helemaal niet actief waren en dat de godsdienst weinig cen
traal stond, hoger. 42% gaf dit antwoord, hetgeen betekent dat toch de meerder
heid uit een godsdienstig wel actieve omgeving komt. Ook hier zijn de verschil
len tussen mannen en vrouwen niet groot, de laatsten zeiden iets vaker dat hun
ouders godsdienstig actief waren.
Tenslotte komt de samenstelling van het ouderlijk gezin aan bod. Zijn er opmer
kelijk veel enig kinderen, dan wel veel grote gezinnen? Van 13 respondenten is
het kindertal van het gezin van herkomst onbekend. De percentages gelden voor
de overige 154. De enig kinderen lijken maar matig vertegenwoordigd te zijn.
Ruim 6% komt uit zo'n gezin. Dit lijkt iets onder het landelijk gemiddelde te
liggen over die periode. Het tegenwoordig meest voorkomende gezin van twee kin
deren was in de jeugd van maar weinig respondenten, namelijk 12%, de reële si
tuatie. Dit is begrijpelijk, omdat het de gezinsplanning in de eerste helft van
deze eeuw betreft. Het drie-kind-gezin werd het meeste genoemd (22%), direct
gevolgd door het gezin van vier kinderen (20%). Derhalve kwam 40% van de res
pondenten uit een groot gezin van vijf of meer kinderen. Vaak wordt gezegd dat
de positie van het oudste kind een andere is dan die van de volgende(n), met
belangrijke consequenties voor de persoonlijkheidsontwikkeling. Van de respon
denten had ruim een kwart deze positie in het ouderlijk gezin met twee of meer
kinderen bekleed. Ook dit aantal lijkt geen belangrijke uitschieter in hoge of
lage richting te zijn.

Faserlngsmomenten ln het ex-huwelijk
Als belangrijkste momenten zijn genomen het tijdstip van huwelijks
sluiting, van uiteengaan en van echtscheiding. Voor deze gegevens
dienen niet de 167 respondenten in ogenschouw te worden genomen,
maar het totaal van 105 ex-huwelijken. Immers gaat het bij beide
partners van êën huwelijk steeds om dezelfde gegevens. Daarnaast
zijn ook van de niet-geïnterviewde partners de gegevens bekend om
trent de huwelijksleeftijd.
Zien wij eerst naar het huwelijksjaar. De onderzochte huwelijken
werden gesloten tussen 1939 en 1976. Bij velen, bijna de helft van
de respondenten, vond de trouwdag plaats in de periode tussen 1960
en 1970. 24% van de huwelijken viel vóór deze tijd en 30% ernâ.
Zoals landelijk ook geldt, tegen de achtergrond van de belasting
technische consequenties, werden relatief veel huwelijken in de twee
de helft van het jaar gesloten. De maand december spande de kroon
met 15%. Om een beeld te geven van de 105 huwelijken wordt hierna
iets gezegd omtrent de burgerlijke staat van de huwenden, de huwe
lijksleeftijd van de betrokkenen, het al dan niet "moeten" trouwen,
de kerkelijke inzegening en de aard van het burgerlijke huwelijk.
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tien van de 210 mensen die bij de 105 ex-huwelijken waren betrokken, ging het
om een tweede huwelijk en bij één persoon om een derde huwelijk. Onder deze 9
mannen en 5 vrouwen die hertrouwden waren twee weduwnaars, de overigen waren ge
scheiden. Overigens waren bij slechts één huwelijk beide partners ooit eerder
gehuwd geweest, bij 12 van de 105 huwelijken ging het om één van beiden (acht
maal de man en vier maal de vrouw).
De huwelijksleeftijd van de mannen varieerde van 18 tot 50 jaar, die van de
vrouwen van 13 tot 47 jaar. De ondergrens bij de vrouwen zal enige verbazing
wekken. Het op 13-jarige leeftijd huwende meisje was echter geen Nederlandse,
maar Surinaamse. Daar werd ze uitgehuwelijkt aan een negentienjarige jongen.
Als eerstvolgende huwelijksleeftijden voor de vrouw kwamen de leeftijd van 16
jaar (éénmaal) en 17 jaar (twee maal). Veel tienerhuwelijken waren er niet onder
de 105 ex-huwelijken, totaal namelijk twee. Twaalf mannen en vierendertig vrou
wen hadden bij de huwelijkssluiting nog niet de 21-jarige leeftijd bereikt. De
huwelijken op relatief hoge leeftijd werden merendeels gesloten door mensen die
al eens eerder getrouwd waren geweest. Voor één vrouw en dertien mannen betrof
het een eerste huwelijk, dat na het 30 levensjaar gesloten was. De gemiddelde
huwelijksleeftijd, alleen voor degenen die een eerste huwelijk sloten, was voor
de mannen 25,5 jaar en voor de vrouwen 22,2 jaar. Daarmee lijkt het landelijk
gemiddelde over een lange periode benaderd te zijn, de hier gevonden gemiddel
den liggen iets lager. In de jaren 60 was landelijk de gemiddelde huwelijksleef
tijd van mannen bijna 26 jaar en van vrouwen 23,5 jaar. Van gescheidenen is deze
leeftijd altijd wat lager, ook al omdat onder hen relatief veel gedwongen huwe
lijken zijn. Het gemiddelde leeftijdsverschil van ruim 2 jaar wordt er goed door
weerspiegeld. Onder de 105 huwelijken waren er 17 waarvan de man belangrijk (8
jaar of meer) ouder was dan de vrouw. Het omgekeerde kwam minder voor, wat dui
delijk de Nederlandse werkelijkheid weergeeft. Bij vier huwelijken was de vrouw
vier of meer jaren ouder dan de man.
Bekend is het statistische verband tussen gedwongen huwelijk en echtscheiding.
Onder de eerste worden dan die huwelijken verstaan, waarin binnen 7 maanden na
huwelijkssluiting een kind wordt geboren. Het landelijke percentage gedwongen
huwelijken heeft met de tijd sterk gefluctueerd. Eind jaren 60 was dit percen
tage nog ongeveer 17 van alle huwelijken. In de jaren 70 nam het evenwel snel
af door de komst van betrouwbare voorbehoedmiddelen, alsook door de algemene
voorlichting op dit vlak en de verbeterde mogelijkheden van een abortus. Zo be
droeg het percentage gedwongen huwelijken eind jaren 70 nog maar 7. Het percen
tage gedwongen huwelijken heeft landelijk evenwel de 20 nooit belangrijk over
schreden. In de hier onderzochte groep is dat wel het geval, bij 26% ging het
om een gedwongen huwelijk. Daarmee is dit type huwelijk in deze groep, evenals
onder alle gescheidenen, relatief sterk vertegenwoordigd.
Bijna de helft van de hier beschouwde ex-huwelijken (48%) werd kerkelijk inge
zegend. (Van vier huwelijken is niet bekend of zij al of niet werden ingezegend.)
Ook dit toont aan dat niet een "atheïstische" groep is uitgeselecteerd. Gezien
het feit dat een ruime meerderheid zegt niet godsdienstig te zijn, zal de in
zegening vaak voor de ouders zijn gedaan. Daarnaast zal de godsdienstigheid met
het klimmen der jaren verminderd zijn bij een aantal mensen. Van 14 ex-huwelijken
ontbreken de gegevens omtrent de wijze waarop het burgerlijk huwelijk werd ge
sloten. Van de overige werd er één op de vijf op huwelijkse voorwaarden gesloten,
de overige vonden in gemeenschap van goederen plaats.
Er was gezocht naar mensen die tussen 1975 en begin 1979 uit elkaar waren ge
gaan. Er was namelijk naar gestreefd dat het interview tenminste I's en ten
hoogste 5h jaar na uiteengaan plaatsvond. Deze toeleg kon niet volledig worden
gerealiseerd. De adressen via de gemeentes konden alleen op jaar van echtschei'
ding worden geselecteerd en adressen via bekenden leverden soms op dat men zich
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wat vergist had in dit tijdstip. Het betreft, zoals gezegd, geen representatieve
steekproef volgens strenge selectie-criteria en met de mensen die hun medewerking
hadden toegezegd werd een afspraak gemaakt zonder vragen vooraf. Dergelijke af
wijkingen bleken dan tijdens het interview. Tweemaal kwam het voor, dat de echte
lieden pas in 1980 uiteen waren gegaan. Eenmaal doordat het uit elkaar gaan be
langrijk later viel dein de echtscheiding, de andere maal doordat de respondente
over het tweede ex-huwelijk vertelde, terwijl de gemeente haar op haar eerste
ex-huwelijk had geselecteerd. Bij elf huwelijken was men eerder dan 1975 uit
eengegaan, waarvan tien in de jaren 1971 tot en met 1974. De resterende 87% van
de huwelijken waren qua uiteengaan verdeeld over de jaren 1975 - 1979, met een
minderheid in 1979 (6%) en relatief grote aantallen in 1976 (22%) en 1978 (31%).
Van belang is het meer exact te weten hoeveel tijd er verstreken was tussen het
tijdstip van uiteengaan en het tijdstip van het interview. Hoe vaak waren de
limieten van 14 jaar en 54 jaar overschreden. Hiervoor dient naar alle geïnter
viewden (167) te worden gekeken, want de ex-partners werden niet gelijktijdig
geïnterviewd. Het volgende staatje geeft de uitkomsten aan.

Tabel 1. Tijd verstreken tussen datum uiteengaan en datum interview voor de
1S7 respondenten.
korter dan 14 jaar
14 - 24 jaar
24 - 34 jaar
34 - 44 jaar
44 - 54 jaar
langer dan 54 jaar

6
51
30
33
30
17

mensen
mensen
mensen
mensen
mensen
mensen

( 4%)
(30%)
(18%)
(20%)
(18%)
(10%)

Slechts drie personen vielen echt belangrijk buiten de gestelde grenzen. Dat
was in de eerste plaats de vrouw die midden jaren 60 haar man in het buitenland
had verlaten, maar door wettelijke regelingen aldaar pas tien jaar later in
staat was officieel te scheiden. Het waren verder de twee ex-partners die iets
minder dan een jaar uit elkaar waren ten tijde van het interview om reden dat
de vrouw over haar "verkeerde" huwelijk sprak. Het is een "ethische" keuze deze
drie mensen wel in het materiaal te houden, zij het dat hun specifieke positie
wel steeds in het oog wordt gehouden bij de gecombineerde kwalitatieve - kwanti
tatieve analyse. Veel mensen kiezen er bewust voor mee te werken aam een derge
lijk onderzoek. Als zij daar zo'n vier uur aan besteden is het niet passend te
melden dat hun informatie buiten de analyse valt.
Over het jaar van de officiële echtscheiding was doorgaans meer bekend vooraf.
Toch kon het nog wel voorkomen, vooral bij de adressen via bekenden, dat de of
ficiële echtscheiding later had plaatsgevonden of nog in het geheel niet. Een
maal was men gescheiden drie jaar voordat men uiteen was gegaan. Financiële over
wegingen lagen hieraan ten grondslag. De echtscheidingsjaren in dit onderzoek
zijn uiteindelijk toch hoofdzakelijk de jaren 1976 (17%), 1977 (24%), 1978 (21%)
en 1979 (25%). Tien echtscheidingen werden uitgesproken voordien, drie nadien en
van één paar was de echtscheiding nog niet officieel. Er was bij de selectie
van uitgegaan dat mensen doorgaans uit elkaar gaan vöórdat de officiële echt
scheiding plaatsvindt. Over deze tijd tussen uiteengaan en scheiden - een belang
rijk onderzoeksresultaat, omdat ambtelijke statistieken deze informatie niet kun
nen leveren - wordt in hoofdstuk VIII gerapporteerd als de fasering van de rela
tie aan de orde is.
De statistieken leveren gegevens die in verband staan met de officiële echtschei
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tijde van echtscheiding, de verdeling over de leeftijdsgroepen, de officiële
huwelijksduur. Een vergelijking van de landelijke gegevens en dezelfde gegevens
in dit onderzoek kan indicaties verschaffen omtrent het al dan niet afwijken
van de groep respondenten. In 1976 was de gemiddelde leeftijd bij echtscheiding
van mannen en vrouwen 38h jaar resp. SB's jaar. Het verschil met de respondenten
uit dit onderzoek is nihil. Hun gemiddelde leeftijd bij de officiële scheiding
was resp. 38,8 jaar en 35>s jaar. Ook de verdeling van de leeftijd van de vrouw
bij de officiële echtscheiding (Beex, 1980) over de verschillende leeftijdsca
tegorieën wijkt voor de respondenten weinig af van de landelijke, die gemeten
werd over de periode 1976 - 1978. De echtscheiding naar leeftijd van de vrouw
was landelijk resp. voor de vrouwelijke respondenten de volgende:
jonger dan 20 jaar
1% resp. 0%
50 t/m 59 jaar
8% resp. 9%
20 t/m 29 jaar
35% resp. 34%
60 t/m 69 jaar
3% resp. 2%
30 t/m 39 jaar
34% resp. 40%
70
1% resp. 0%
40 t/m 49 jaar
18% resp. 15%
De gemiddelde huwelijksduur van de scheidenden schommelde in de jaren 1975 tot
1978 rond de 13 jaar. De gemiddelde huwelijksduur van de 105 onderzochte exhuwelijken is 12,2 jaar. Weer is er een opvallende overeenkomst tussen de recent
gescheidenen in het algemeen en de onderzochte groep.
De spreiding verschilt wel enigszins van de landelijke in dezelfde periode. De
105 ex-huwelijken zijn iets meer geconcentreerd rond het gemiddelde van 12 ja
ren. Er zijn relatief minder heel korte huwelijken van 0 tot 4 jaar (landelijk
25%, onderzoek 20%1 alsook wat minder lange huwelijken van 20 jaar en meer (lan
delijk 19%, onderzoek 17%). Daarmee blijken over het geheel genomen toch ook ten
aanzien van de variabele huwelijksduur de 105 onderzochte echtscheidingen een
redelijke doorsnee van de bevolking te zijn.

Kinderen
Sinds jaar en dag beschikken wij in Nederland over ambtelijke statistieken aan
gaande het aantal minderjarige kinderen dat bij de echtscheiding van hun ouders
betrokken is. In de loop der jaren nam het aantal sterk toe, terwijl het gemid
deld kindertal per scheidend paar ongeveer gelijk bleef. De oorzaak van het
eerste gegeven zal duidelijk zijn: het aantal echtscheidingen steeg immers snel.
Gezien een belangrijk teruglopend gemiddeld kindertal per gezin, liet zich ver
wachten dat ook het gemiddeld kindertal per scheidend gezin belangrijk geringer
werd. Dat dit niet het geval blijkt, is het gevolg van de lagere drempel voor
ouders met kinderen om te scheiden. In vroeger tijden kwam het vaker voor, dat
men niet scheidde "vanwege de thuiswonende kinderen", waardoor onder de schei
denden het percentage kinderlozen relatief hoog was. Tussen 1900 en 1978 schom
melde dit gemiddeld kindertal van minderjarigen bij echtscheiding tussen 1.1
en 1.4. Van de twee krachten met tegengesteld effect, afnemende gezinsgrootte
èn afname echtscheidingen zonder minderjarige kinderen, lijkt de eerste sterker
te worden in die zin dat de laatste jaren de gemiddelden iets dalen. Het waren
in 1970 en 1975 1.33 en in 1978 1.22.

Van de 105 onderzochte echtscheidingen heeft bij 66% deze gebeurte
nis plaatsgevonden onder aanwezigheid van minderjarige kinderen.
Landelijk lag dit percentage in 1978 op 61%. Bij deze 105 scheidin
gen waren 137 minderjarige kinderen betrokken. Dit is een gemid
delde van 1.30 per scheiding. Ook dit getal komt wonderwel over
een met het landelijke in dezelfde periode. Behalve de 69 echt

- 80 scheidingen met minderjarige kinderen waren er in de respondentengroep nog vijf met enkel meerderjarigen ten tijde van de officiële
scheiding.
Hoe ls de verdeling naar de verschillende gezinsgroottes? Om landelijk te kun
nen vergelijken, wordt weer alleen gekeken naar de minderjarige kinderen. De
onderstaande tabel geeft een beeld ervan.

Tabel 2. Echtscheiding naar het aantal aftiankelijke, minderjarige kinderen
landelijk (Bron: CBS) zowel als voor de 10S onderzochte echtschei
dingen.
landelijk 1978
abs.
0
1
2
3
4

kinderen
kind
kinderen
kinderen
of meer kinderen

8.667
4.844
5.651
1.947
1.041

respondenten (n - 105)

proc.

abs.

proc.

39
22
26
9
5

36
22
32
9
6

34
21
30
9
6

De overeenkomsten zijn weer frappant. Bij de respondenten is het twee-kind-ge
zin iets oververtegenwoordigd en de kinderloosheid ondervertegenwoordigd, wat
een logisch gevolg is van het feit dat de huwelijken wat meer gegroepeerd lagen
rond het 12 huwelijksjaar. Overigens waren bij de hier bestudeerde scheidingen
totaal 169 kinderen betrokken, de meerderjarigen meegeteld. Voor deze laatsten
kan de echtscheiding van de ouders toch ook een ingrijpende gebeurtenis zijn.

Alimentatie voor volwassenen en kinderen
Menigeen heeft de idee dat na een echtscheiding de man toch in
praktisch alle gevallen alimentatie moet betalen voor de vrouw, zeker
als er nog kinderen thuis wonen. Onderzoek heeft aangetoond, dat
dit lang zo vaak niet gebeurt als wordt verondersteld. Meerdere
onderzoekers komen langs verschillende wegen tot een alimentatie
percentage van 19 (Justitiële Verkenningen, april 1981). De echtscheidingsvonnissen van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam
werden ervoor bestudeerd. Dit relatief lage percentage is het ge
volg van het feit dat bij een alimentatie-aanvrage de alimentatieplichtige (bijna steeds de man) vaak onvoldoende draagkrachtig is.
De vrouw krijgt dan geen alimentatie, maar een uitkering via de Al
gemene Bijstandswet.
In het onderhavige onderzoek is er in 77% van de gevallen nooit
sprake geweest van alimentatie ten gunste van de ex-genoot. De
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dingen ontving de vrouw alimentatie; bij 6% was er ooit sprake ge
weest van alimentatie die ten tijde van het interview was afgelopen;
bij ëên echtscheiding had men via de koop van een huis voor de vrouw
de zaak geregeld. Onder degenen met alimentatie was nog een aantal
dat aanvullende Bijstand kreeg.
De alimentatiebedragen voor de vrouw waren lang niet altijd toereikend, een si
tuatie die ook in Amsterdam en Rotterdam gesignaleerd werd (Gisolf en Blankman,
1980; Van Wamelen, 1980). Van de 16% echtscheidingen waarbij sprake was van
alimentatie, ging het in bijna driekwart van de gevallen om een bedrag dat
lager was dan ƒ 1.000,-- per maand. Dit bedrag ligt onder de officiële uitkering
van de Bijstand. Vijf maal werd voor de vrouw een alimentatie betaald die hoger
was dan ƒ 1.000,— per maand, met als hoogste bedrag ƒ 2.500, —. Ook in Amster
dam en Rotterdam kwam men alimentaties van boven de ƒ 2.000,— maar sporadisch
tegen. Daarmee lijkt het alimentatie-betalen in de onderzochte groep niet be
langrijk te verschillen met wat elders in den lande gevonden werd.
Wel verschillend was de situatie ten aanzien van de mate waarin Bijstand gevraagd
werd. Voor Amsterdam vonden Gisolf en Blankman (1980) voor de vonnissen eind
1976 begin 1977, dat van alle onderzochte scheidende vrouwen 65% bij scheiding
een beroep op de Bijstand doet. In de hier onderzochte groep lag dat percentage
lager. Op het moment van interview genoot 34% van de vrouwen een (aanvullende)
uitkering krachtens de Bijstandswet. Bet aanvragen van zo'n uitkering bij de
echtscheiding was vaker voorgekomen. Dat percentage lag iets boven de 40. Naast
de 30 vrouwen die ten tijde vu het onderzoek Bijstand kregen, waren er nog 22
(24%) die in financieel moeilijke omstandigheden verkeerden, maar om verschil
lende redenen geen hulp vein de Bijstand wilden of konden krijgen. Dat het per
centage Bijstandsvrouwen in dit onderzoek wellicht - want ook bij de andere on
derzoeken betrof het geen landelijke steekproef - laag is, houdt verband met het
feit dat voor dit onderzoek bewust is gezocht naar een evenredige verdeling van
drie opleidingscategorieën. Daardoor zijn de hogere opleidingen oververtegen
woordigd en daarmee de hogere inkomens. De alimentatiebetalers waren vooral te
vinden in de hogere milieus. In het lagere milieu, maar ook in het middenmilieu,
kwamen zij maar weinig voor. Als er alimentatie betaald werd, lag het bedrag
steeds onder de ƒ 1.000, —.

Van de 69 scheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken waren,
werd 15 maal geen alimentatie voor de kinderen betaald. Doorgaans
betrof dit de lage inkomensgroepen; de vrouw was dan voor de kinde
ren aangewezen op de Bijstand.
Onder hen waren enkelen waarvan kinderen reeds verdienden of van beurzen leef
den. Verder kwam het voor dat de man in feite alimentatie zou moeten betalen,
maar dat nooit deed. De alimentatie voor de kinderen loopt dan via de gemeente,
zodat de vrouw van regelmaat verzekerd is. De bedragen die per kind betaald
werden, variëren tussen de 50 en 600 gulden per maand (excl. kinderbijslag). Het
gemiddelde lag evenwel tussen de 200 en 300 gulden per kind. Dit is hoger dan
het gemiddelde bedrag dat gevonden werd bij een onderzoek in Rotterdam (Van
Wamelen, 19801. Daar werden bedragen van vooral tussen de 100 en 200 gulden aan
getroffen. Al met al komt hierbij tot uitdrukking, dat er relatief veel respon
denten met een hoge opleiding in de groep aanwezig waren. Een bedrag per kind
dat beven de 1 300,— lag, kwam in HBO/academisch milieu bij 50% van de alimen
tatiebetalers voor, in het lagere en het middenmilieu bij 5%.
Wet dit al is een globaal beeld gegeven van de verschillen en overeenkomsten met
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het onderwerp alimentatie en de ideeën, meningen, beleving ervan, uitvoerig aan
de orde komen. De gevolgen van de echtscheiding worden dein op verschillend vlak
geanalyseerd.

Opleiding, beroep, godsdienst, politieke overtuiging
Mensen kunnen zeer uniek zijn in hun voelen/denken, maar daarnaast kunnen speci
fieke omstandigheden hun handelen en denken richting geven. Noch het een noch
het ander is alleen-bepalend voor de menselijke levensloop. Bij een groeiende
individuatie en een gelijkmatiger verdeling van de welvaart lijken de maatschap
pelijke kenmerken als richtinggevende kracht aan belang in te boeten, onbelang
rijk zijn ze beslist nog niet geworden. Op z'n minst dient in onderzoek een
mogelijke invloed van deze kenmerken mede geanalyseerd te worden om verschillen
te kunnen localiseren. Dit geldt temeer daar de eerdergenoemde kenmerken niet
alom verspreid zijn. De individuatie is minder in brede lagen van de bevolking
doorgedrongen dan journalisten en anderen wel eens suggereren. En ondanks een
toegenomen spreiding van de welvaart in de afgelopen eeuw is relatieve armoede
nog zeker aanwezig.

Allereerst wordt hier een beeld verschaft van het opleidingsniveau
van de respondenten. Daartoe zijn de opleidingen verdeeld in negen
categorieën die min of meer ontleend zijn aan de indelingen van
het CBS. De onderstaande cijfers tonen de verdeling over de respon
denten.
Tabel 3. Opleidingsniveau van de 7S ondervraagde mannen en 31 ondervraagde
vrouwen, .'in procenten.
mannen
1. Lager Onderwijs (al dam niet voltooid).
2. Lager Onderwijs + VGLO en/of LAVO
3. LTS, Huishoudschool, LEAO, LBO, e.d.

7
11
17

Subtotaal 1 t/m 3

47

4
26

9
21

4

g
34

Subtotaal 4 t/m 6
7. Hoger Beroepsonderwijs
b.v. MO-akten, HTS, Pedagogische Academie, Kunst
onderwijs, Sociale Academie, Officierenopleidirig
8. Academische opleiding

Totaal

14
13
20
35

4. MULO / MAVO / 3 j. HBS
5. MAVO e.d. + Middelbaar vervolgonderwijs
6. Middelbaar onderwijs: HBS, Lyceum, Gymnasium,
MMS, HAVO, Atheneum + evt. MTS, MBA

Subtotaal 7/8

vrouwen

36

12

12

20

6
32

101 (n - 76). .

18
101 (n- 91)

- 83 Met deze verdeling zijn de twee hoogste opleidingscategorieën over
vertegenwoordigd, een situatie waar ook zoals opgemerkt bewust naar
gezocht is (vgl. hoofdstuk IV). Overigens kan de verdeling niet ver
geleken worden met die van de gehele bevolking. Onder de gescheidenen zijn veel jongeren. Het opleidingsniveau van deze bevolkings
categorie is relatief hoger dan van de ouderen. Over de samenstel
ling van gescheidenen naar opleidingscategorie werden in geen be
trouwbare gegevens gevonden.
De variatie waar naar gezocht is, werd zeker gevonden ten aanzien van de be
roepen. Bij het coderen bleken twee cijfers, oftewel 99 verschillende antwoord
mogelijkheden, niet voldoende om alle beroepen te omvatten. Fabrieksarbeider,
verpleegkundige, politiebeambte, slager, fysiotherapeut, serveerster, jurist,
hoogleraar, vertegenwoordiger, prostituée, boer, officier - het is maar een
kleine greep uit de vele beroepen die genoteerd werden. Enkele beroepen wilden
nog wel eens hoger scoren dan één of twee vertegenwoordigers, zoals de beroepen
leraar, maatschappelijk werk(stier, secretaresse, hulp in de huishouding, tim
merman, ambtenaar. Bet beroep huisvrouw behaalde qua aantal de eerste positie,
het werd 17 maal als antwoord gegeven op deze vraag.
Niet steeds was men echter werkzaam in het opgegeven beroep (huisvrouwen, werk
lozen, e.d.l en indien het wel het geval was, was dat niet altijd full-time.
Twee momenten worden hierbij in ogenschouw genomen, namelijk de situatie in de
laatste huwelijksfase én de situatie tijdens het interview. De onderstaande ta
bel verschaft een beeld ervan.

Tabel 4. Werksituatie van de ondervraagde mannen en vrouwen ten tijde van de
laatste huwelijksfase en ten tijde van het interview, in procenten.

full-time betaalde
baan (36 uur of meerl
part-time betaalde
baan (15 - 35 uurl

laatste
huwelijksfase
mannen

interview
mannen

laatste
huwelijksfase
vrouwen

interview
vrouwen

79

74

20

22

5

12

8

21

1

•3
O

VQ
35

part-time betaald werk
(minder dan 15 uur)
geen betaald werk huisvrouw/-man

3

-

63

studie

4

-

6

7

pensioen

1

4

-

-

Ziektewet

4

4

-

3

werkloos - zocht werk

4

5

-

3

Totaal

100
(n - 761

100
(n » 761

100
(n » 91)

100
(n - 91)
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Bij landelijk onderzoek eind jaren 70 bleek dat 35% van de gescheiden vrouwen
zich "huisvrouw" noemt (Van 't Klooster-Van Wingerden, 1981)! Volgens verwach
ting hadden de mannen in de beide fasen in meerderheid een betaalde baan. Er
was over de gehele linie niet veel verandering gekomen in hun situatie, iets
meer werd er part-time gewerkt. Voor de vrouwen als groep bleek wel een grote
verschuiving te hebben plaatsgevonden. Was eerst bijna 2/3 van hen huisvrouw,
ten tijde van het interview ging het om ruim 1/3. Het part-time werk had onder
hen aan belang gewonnen. Op de achtergronden van deze gevolgen van de scheiding
wordt in een volgend rapport nader ingegaan.
Dat beiden een full-time baan hadden ten tijde van de laatste huwelijksfase
kwam voor bij 15 van de 105 huwelijken. (Hierbij zijn dus behalve de gegevens
van de respondenten ook de gegevens van de niet-geinterviewde partners betrok
ken.) Van deze vijftien huwelijken waren er veertien zonder kinderen en één met
kinderen. In vijf huwelijken werkte de vrouw part-time (tussen 15 en 36 uur) en
de man full-timej in twee huwelijken lag deze verdeling omgekeerd en in één
huwelijk werkten beiden part-time. Van deze acht huwelijken waren er vijf met
kinderen.
In beginsel is ook naar het inkomen op het moment van interviewen gevraagd.
Niet steeds was het gemakkelijk deze vraag te stellen, vandaar dat een groot
aantal malen het gegeven niet verkregen werd. Hat beroep en de lengte van de
werkweek gaven vaak reeds voldoende informatie over de hoogte van het inkomen.
Daarnaast was van belang te weten hoe het inkomen ervaren werd. Vond men het
- vergeleken met de gemiddelde Nederlander, "whoever (s)he may be" - relatief
laag, relatief hoog of een gemiddelde? Deze ervaring is een aanvulling op het
kale bedrag, omdat het subjectieve element erin mede de zwaarte van belangrijke
financiële verplichtingen weegt. Een genuanceerd beeld verkrijgen van de werke
lijke financiële situatie van de respondent was in dit onderzoek ondoenlijk.
Wel werd bij de subjectieve beleving gevraagd naar de waardering van het besteed
bare inkomen, dus exclusief eventuele alimentatie. Het netto-inkomen per maand
op het moment van interview is van 125 respondenten bekend. Bijna 1/3 van hen
had een inkomen dat onder de duizend gulden lag of leefde van een Bijstandsuit
kering. Het betrof één man en 38 vrouwen. Ook 1/3 van de genoemde inkomens be
vond zich tussen de f 1.400,— en f 2.000,—; in deze categorie waren evenveel
mannen als vrouwen. Inkomens van twee- tot drieduizend gulden meldden 22% van
de respondenten, -17 mannen en 11 vrouwen. Drie- à vierduizend gulden kregen 7
mannen en 4 vrouwen. Tenslotte waren de netto maandinkomens van meer dan vier
duizend gulden weggelegd voor vijf mannen. De waardering van het inkomen corres
pondeerde redelijk met de (verwachte) hoogte ervan. Over de gehele linie zijn
vrouwen iets positiever bij gelijke besteedbare inkomenshoogte. De meningen
lopen over het geheel sterk uiteen, hetgeen de onderstaande tabel demonstreert.

Tabel S. Waardering van het netto maandelijks inkomen, in procenten.
(erg),
hoog
mannen
vrouwen

beetje
hoog

gemiddeld

beetje
laag

(erg)
laag

totaal

21

18

37

8

17

101
(n - 76)

6

14

32

13

36

101
(n " 88)
(3 onb.)

Een volgende variabele die een kijk kan geven op de leefwereld van

- 85 de respondenten is de godsdienst. Gevraagd werd naar de kerk waartoe
men zich rekende, alsook of men min of meer regelmatig naar de kerk
ging en actief was in de kerkgemeenschap. Bijna de helft van de
respondenten gaf op geen godsdienst te hebben. Dit is aanzienlijk
meer dan het percentage dat.opgaf dat de ouders geen godsdienst be
zaten in de jeugd van de respondent (21%). De secularisering, die
juist tussen 1960 en 1980 zo sterk optrad, zal hier een belangrijke
oorzaak van zijn. Voor enkelen hadden de ervaringen rond de echt
scheiding ertoe geleid dat men de godsdienst vaarwel zegde. Overi
gens waren er anderen die door hun scheiding weer meer actief wer
den in de kerkgemeenschap. De resterende 51%, de respondenten die
wel een kerkgenootschap opgaven, waren verdeeld over de volgende
godsdiensten, waarbij ook is aangegeven of men zich (een beetje)
actief opstelde:
rooms-katholiek
gereformeerd
Nederlands hervormd

16%, waarvan 38% actief
5%, waarvan 56% actief
26%, waarvan 39% actief

Oosterse of andere godsdienst
4%, waarvan 86% actief
In totaal bedroeg het percentage mensen dat opgaf godsdienstig
niet-actief te zijn dan wel geen godsdienst te hebben 77, enigs
zins actief was 14% en 9% was echt actief. Mannen waren vaker in
actief dan vrouwen (82% resp. 74%).
Duidelijk is de godsdienstigheid van de respondentengroep relatief gering als
deze vergeleken wordt met die van de Nederlandse bevolking. Dat mag ook ver
wacht worden, omdat het om gescheidenen gaat. In streng godsdienstige milieus
zijn de barrières groter. Bovendien is het jongere gedeelte van de bevolking,
dat bij echtscheiding oververtegenwoordigd is, minder godsdienstig dan het
oudere. Enige vergelijking met de gescheiden landelijke populatie is mogelijk,
namelijk voor het echtscheidingsjaar 1974 (CBSI. Dit jaar ligt niet ver af van
de echtscheidingsperiode die in het onderhavige onderzoek centraal staat (1975 •19791.

Tabel 6. Echtscheiding naar kerkelijke gezindheid van de gescheidenen. Lande
lijk 1374 en onderzoek, in procenten.
landelijk 1974
beiden rooms-katholiek
beiden gereformeerd
beiden Nederlands-hervormd
beiden geen
alleen man rooms-katholiek
alleen vróuw rooms-katholiek
overigen
Totaal

28
3
12
23
7
8
19
100 (n » 19.167)

onderzoek
9
3
19
26
9
10
25
101 (n = 104 ; 1 onb.)

- 86 Het ziet er niet naar uit dat vooral de buitenkerkelijke ex-huwelijken in het
onderzoek betrokken zijn. De percentages voor "beiden geen godsdienst" liggen
niet ver uit elkaar. Het grootste verschil betreft de rooms-katholieke echt
scheidingen. Dit lijkt minder een gevolg te zijn van selectie, doordat mensen
zich al dan niet zelf konden opgeven, dan wel van het feit dat het onderzoek in
het midden van het land werd verricht. Daardoor is de categorie Nederlands-her
vormd wat oververtegenwoordigd - want ook de categorie "overigen" telde vele
combinaties met één van beiden Nederlands-hervormd - en is de categorie roomskatholiek ondervertegenwoordigd. Overigens werd voor nog altijd 18% van het to
taal aantal betrokkenen deze godsdienst opgegeven, zodat de variatie door deze
ondervertegenwoordiging niet in gevaar komt. Verder vertellen de ambtelijke
statistieken uiteraard niet in hoeverre men godsdienstig actief is.

Soms nauw verweven met de godsdienstige overtuiging, maar lang
niet altijd, is de politieke overtuiging. Gevraagd is aan de respon
denten naar welke partij hun voorkeur uit zou gaan als ten tijde
van het interview gestemd had moeten worden.
Een veelkleurig beeld van uiterst links tot uiterst rechts alsook van mensen
zonder overtuiging werd verkregen. SGP (2 xi., Boerenpartij (lx), SP (1 x),
anarchist (1 xl, CPN (3 xL - alle hadden ze vertegenwoordigers. Wat de grote
partijen betreft wordt het beeld ietwat vertekend, doordat soms twee of meer
partijen werden genoemd, dan wel doordat werd volstaan met de mededeling "rechts"
of "links". De grootste partij in de respondentenpopulatie van 167 mensen is de
PvdA met 20%. Deze partij wordt gevolgd door de WD met 13% en D'66 met 11%.
Van de vier grotere partijen sluit het CDA. de rij met 8%. Deze zwakke positie
van Nederlands grootste partij was volstrekt voorspelbaar. Behalve vanwege de
leeftijd gaat het hier om een volksdeel dat da instituties huwelijk en gezin zo
hoog schat, dat de drempel voor echtscheiding hoog is. Ook landelijk zullen on
der de gescheidenen de confessionele stemmers sterk ondervertegenwoordigd zijn.
Behalve de genoemde partijen en combinaties van partijen zijn de categorieën
"stem nooit", "geen voorkeur", "weet niks van politiek" aanwezig. Tezamen tel
len zij 12%, een percentage dat de landelijke niet-opkomst dicht benadert. On
der de niet-stemmers zijn meer vrouwen dan mannen. Hoe ligt nu, volgens de gang
bare opvatting gedefinieerd, de verhouding Rechts tegenover Links? De volgende
scores werden gevonden.

Rechts

-

CDA; WD; SGP; Koekoek; combinatie rechtse partijen

25%

Links

-

PvdA; D'66; SP; PSP; PPR; CPN; links; combinatie linkse
partijen

55%

Rest

geen voorkeur; stem nooit; weet 't nog niet; midden;
liberaal WD - D'66; afwisselend; anarchist; CDA - D'66
of PvdA

20%

De verhoudingen liggen, zoals te verwachten was, heel anders dan in de lande
lijke politiek, waar het "rechtse blok" met 80 van de 150 zetels een meerder
heid heeft in de Tweede Kamer in 1981.
Gevraagd werd aan de mensen of ze lid waren van een politieke partij. Zes vrou
wen en drie mannen waren dat, dat is ruim 5% van de gehele groep. Het landelijke
percentage zal wat lager liggen. Tenslotte is aan de respondenten gevraagd welke
krant ze lazen. Het lijkt een wat curieus gegeven, maar het geeft toch wel enige
indruk van de denkrichtingen die aanwezig zijn. Overigens hangt dit gegeven
nauw samen met het voorgaande. 18% van de respondenten had geen krant; 19 vrou
wen en 11 mannen. Veruit de eerste positie met 41% behaalde de dagelijks ver
schijnende streekkrant. Het gaat hier dan, afhankelijk van de regio, om ver
schillende kranten, zoals het Utrechts Nieuwsblad e.d. De krant die in de groep
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(13%). Enige betekenis had ook nog NRC/Handelsblad met 8%. Ook hier treedt een
vertekening op, die analoog is aan die welke op politiek terrein werd gesigna
leerd. De Volkskrant scoort, als linkse krant, hoog. Het toch wel hoge percenta
ge NRC-lezers heeft te maken met de oververtegenwoordiging van de hoger opgelei
den. De beoogde variatie blijkt er in ieder geval wel te zijn.

Milieu
Aparte aandacht verdient hier het begrip "milieu". Het vormt een
centraal begrip in de probleemstelling en getracht is daarom van
de verschillende milieus een ongeveer gelijke vertegenwoordiging
te verkrijgen onder de respondenten. Om een eenduidige ingang te
krijgen voor de kwantitatieve analyse is een driedeling geconstru
eerd die hierna wordt toegelicht.
Een aantal factoren kan een bepaald milieu tekenen, zoals opleiding, beroep,
vriendenkring, familie, inkomen, woning. Het begrip milieu wordt doorgaans
sterk afhankelijk gesteld van de opleiding van de persoon zelf en van de op
leiding van de mensen in de directe omgeving. Inkomen is een minder bruikbare
maatstaf, zeker nu het part-time werken onder academici meer voorkomt. Ook het
beroep zegt wel het een en.ander omtrent de kringen waar men in vertoeft. Voor
het ex-paar werd hetzelfde milieu genoteerd. Dit is een gebruikelijke werkwijze
in sociaal onderzoek. In de Engelstalige gebieden wordt dan vaak het onderscheid
gemaakt tussen lower class, middle class en higher class. Dat de gehuwde man
en vrouw dezelfde klasse of hetzelfde milieu wordt toegedicht, wil niet zeggen
dat zij ook dezelfde status hebben, noch dat de opleidingscategorie ongeveer
dezelfde is. Vaak bepaalde de man met zijn status, opleiding en beroep het mi
lieu van het gezin. De vrouw heeft dan een afgeleide status. Door haar gedrag
en achtergronden kan zij, zij het minder snel, ook het gezinsmilieu mede bepa
len. Met het plaatsen van de (ex-lgehuwde man en vrouw in hetzelfde milieu die
nen dan ook zeer duidelijk steeds de aparte posities onderscheiden te worden.
Het man-zijn in een bepaald milieu is wat anders dan het vrouw-zijn in hetzelfde
milieu. Alleen tegen de achtergrond van dit analysegegeven, kan deze klasse-in
deling gehanteerd worden. Deze keuze van gelijkstelling van het milieu van man
en vrouw is ook gedaan omdat het overgrote deel van de gehuwden de vrienden
en kennissenkring deelt. Dat wil niet zeggen dat men steeds dezelfde vrienden
heeft, wel dat deze vrienden globaal uit dezelfde bevolkingslaag komen. De in
formatie over de aard van de vriendenkring werd verkregen uit het vrije verhaal.
Het milieu werd per paar vastgesteld. De driedeling was de volgende: 1 - lager
milieu ("ongeschoold", hetgeen nog altijd 6 jaar lagere school is; plus evt.
LTS, Huishoudschool e.d.X; 2 - middenmilieu (middelbaar onderwijs); en 3 - ho
ger milieu (HBO / academisch).. De driedeling is vaak gebaseerd op het opleidings
niveau, zoals dat ook in tabel 4 is weergegeven met subtotalen per klasse. Ech
ter is niet steeds de opleiding doorslaggevend geweest. Met name voor vrouwen
geldt, dat zij door het huwelijk nogal eens in een hoger milieu terechtkwamen.
Doorgaans was het met de genoemde criteria van opleiding en omgeving gemakkelijk
het milieu vast te stellen. De enkele malen dat het niet gemakkelijk was, heb
ben zaken als het ouderlijk milieu, woonomgeving, inkomen de doorslag gegeven.
Het categoriseren blijft arbitrair en is een globale duiding. Deze benadering
bij het zoeken naar samenhangen met andere aspecten geniet in eerste instantie
toch zeker de voorkeur, wil men door de bomen van gegevens het bos van de samen
hangen nog zien.
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denten de volgende: 59 respondenten (23 mannen en 36 vrouwen) wer
den gerekend tot het lagere milieu; 59 (29 mannen en 30 vrouwen)
tot het middenmilieu? en 49 (24 mannen en 25 vrouwen) tot het ho
gere milieu. Bij de 105 huwelijken werden resp. de volgende aan
tallen gevonden: 41, 36, 28.
Van deze huwelijken was er bij 17% sprake geweest van een duidelijke milieu
stijging van de vrouw. Milieustijging van de man leek zich in geen van de ge
vallen voor te hebben gedaan. Wel kwam de milieudaling van de vrouw voor, uit
gaande van haar opleiding en ouderlijk milieu, namelijk acht maal. Met dit al
zijn de drie milieus ieder goed vertegenwoordigd. Het feit dat het hogere milieu
bij de respondenten relatief meer vertegenwoordigd is dan bij de huwelijken, is
het gevolg van het feit dat in dit milieu vaak beide partners meewerkten. In
het lagere milieu lukte het het minst vaak de beide ex-partners te interviewen.
De verdeling van de milieus lager, midden en hoger over de 62 geïnterviewde exparen is de volgende: 29%, 37%, 34%.

Van belang is het te weten of binnen de drie milieus sprake is van
bepaalde oververtegenwoordigingen van andere essentiële kenmerken.
Want zou het lagere milieu bijv. volledig uit katholieken bestaan,
dan kunnen samenhangen verkeerd geïnterpreteerd worden. Voor regres
sie-analyse leent dit materiaal zich niet. Gekozen is voor de werk
wijze de conclusies bij de betreffende personen te checken. Dat
neemt niet weg dat ook, als extra controle, langs kwantitatieve
weg getracht kan worden de samenhangen op te sporen. Ten aanzien
van de variabelen die in dit hoofdstuk worden genoemd, werd deze
analyse zorgvuldig verricht. De belangrijkste samenhangen worden
hierna genoemd.
Een aantal van de samenhangen is niet meer dan logisch. Waren ze er niet ge
weest, dan had ernstig aan de betrouwbaarheid van de gegevens moeten worden
getwijfeld. De samenhang met het inkomen is zeer nauw. Des te hoger dit in
komen, des te hoger het milieu. Vervolgens is het milieu van het ouderlijk ge
zin vergeleken met het milieu van de betrokkenen: het zal niemand verbazen dat
daar tussen een nauw verband bestaat, alsook dat veel meer sprake was geweest
van verhoging van het milieu van de volgende generatie dan van verlaging. Acht
maal komt het voor dat de respondent een categorie lager is "ingeschaald" dan
de ouders, 56 maal gaat het om één categorie hoger en vijf maal worden de ou
ders gerekend tot het lagere milieu en de geïnterviewden tot het hogere milieu.
Tenslotte sluiten hooggeschoolden vaker een huwelijk op Huwelijkse Voorwaarden;
ook dit is niet opzienbarend.
Twee samenhangen die bestaan en ook landelijk te vinden zijn, zijn de verbanden
van milieu met woonplaatsovereenkomst en met percentage gedwongen huwelijken.
In het lagere milieu blijven de twee ex-partners aanmerkelijk vaker dan in de
andere milieus in dezelfde woonplaats dan wel binnen een straal van 15 km van
elkaar wonen. Het midden- en hogere milieu zijn, wat deze respondentengroep
betreft, even mobiel. Voorts wordt het gedwongen huwelijk het vaakst aangetrof
fen in het lagere milieu en het minst vaak in het hogere milieu.
Godsdienst en politieke kleur verdienen vervolgens de aandacht. Het blijkt dan,

- 89 -

om met de laatste te beginnen, dat in het lagere milieu PvdA de meest gekozen
partij (32%) is, op een behoorlijke afstand gevolgd door het CDA (12%). Verder
wordt hier vaak het antwoord "geen voorkeur" gegeven (22%). In het middenmilieu
gaat de WD aan kop (22%), een bescheidener tweede en derde plaats krijgen D'66
(14%) resp. PvdA (12%). In het hogere milieu liggen de meningen het meest even
redig verdeeld. Hoewel de PvdA de grootste partij is (18%), betwisten WD, D'66,
PSP en een combinatie van linkse partijen de tweede plaats (ieder 12 à 10%). Aar
dig wordt met deze schets omtrent de verdeling van de politieke partijen over
de milieus de tweeslachtige positie van de PvdA geduid. In het lagere milieu èn
in het hogere milieu haalt zij de eerste plaats. De WD vindt vooral haar steun
in de "burgerlijke" middenklasse. Uiteraard betreft het hier "slechts" een wil
lekeurige groep gescheidenen en geen landelijke steekproef. Met name de pro
gressieve richting is oververtegenwoordigd.
Een duidelijke samenhang bestaat er tussen het opgegeven kerkgenootschap en
het milieu. Dit is een belangrijk gegeven waarmee in de analyse rekening moet
worden gehouden. De rooms-katholieken zijn vooral te vinden in het lagere mi
lieu. De Nederlands-hervormden zijn relatief weinig vertegenwoordigd in het
hogere milieu, waar daarentegen veel buitenkerkelijken toe behoren. De buiten
kerkelijkheid neemt toe bij stijgend milieu (32%, 46%, 69%). Bij een beschou
wing van de godsdienstigheid, blijken de gevonden samenhangen te verminderen
in die zin, dat de verschillen tussen de milieus qua godsdienstige activiteit
niet groot zijn. In het lagere milieu meldt 68% zich niet betrokken te voelen
bij de kerk, in het middenmilieu gaat het om 81% en in het hogere milieu 80%.
Dat betekent, dat door vertegenwoordigers van het lagere milieu relatief vaak
een godsdienst wordt opgegeven die op het moment van interviewen van weinig of
geen betekenis (meer) is voor de respondent.
Een aantal andere samenhangen verdient deze speciale aandacht ook. In de eerste
plaats is in het lagere milieu de verdeling mannen - vrouwen 60% - 40% en in de
beide andere 50% - 50%. Voor schijnverbanden door deze samenhang behoeft overi
gens nauwelijks gevreesd te worden, want in de analyse worden doorgaans auto
matisch de mannen en de vrouwen apart beschouwd en met elkaar vergeleken. In
het begin van deze paragraaf werd het belang daarvan nog eens onderstreept.
Verder werd een verband gevonden tussen milieu en de af-/aanwezigheid van kin
deren. Bij de onderzochte huwelijken uit het middenmilieu zijn er meer dan in
de andere milieus kinderloos ten tijde van de scheiding. Daardoor is de gemid
delde leeftijd van deze respondenten iets lager alsook de gemiddelde huwelijksduur iets korter. Betaald werken onder de vrouwen komt daardoor vaker voor. Met
name in het lagere milieu treffen we onder de onderzochte scheidingen weinig
v
respondenten zonder kinderen uit het huwelijk aan.
Tenslotte valt nog op te merken dat er onder de respondenten in het lagere mi
lieu en middenmilieu een aantal mensen is, die relatief kort uiteen waren ten
tijde van het interview, terwijl deze groep in het hogere milieu ontbreekt.
In beide milieus waren acht personen voor wie de datum van uit elkaar gaan min
der dan twee jaar terug lag. De mogelijke invloed van dit gegeven dient even
eens onderzocht te worden.
Met dit al lijkt de factor milieu, die in de verdere rapportage regelmatig voor
het voetlicht komt, voldoende beschreven te zijn.

Woonsituatie
Een aantal gegevens werd verzameld die de mensen in hun wonen en
hun samenwonen nader typeerden. Als eerste is de woonplaats van be
lang. Al eerder kwam dit gegeven aan bod bij de bespreking van de
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43 Nederlandse gemeenten, hoofdzakelijk in het midden van Neder
land. De provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en ZuidHolland zijn in deze volgorde sterk vertegenwoordigd. De meeste
mensen (80) komen uit middelgrote steden met 100.000 à 200.000
inwoners. Uit de grote en hoofdsteden van het land komen 20 men
sen. Uit plattelandsgemeenten en steden met 20.000 - 100.000 men
sen komen 50 respondenten. De resterende 17 personen wonen der
halve in kleine dorpen en gehuchten.
Bij de meerderheid van de 105 echtscheidingen waren de ex-partners
beiden in dezelfde plaats gevestigd gebleven. Dit kan zowel in de
steden als in de dorpen voorkomen. In eenderde van de gevallen
woonden de vroegere partners binnen een straal van 15 km. van elk
aar; in twee gevallen leefde de ex-partner in het buitenland.
Het type woning waarin de respondent ten tijde van het interview gegevestigd was, varieert sterk.
De volgende verdeling werd gemaakt voor de 167 respondenten:
flat - 45; eenvoudig gezinshuis - 16; gemiddeld gezinshuis - 60; duur gezins
huis - 7; deel van een groter' huis (etage) - 21; op kamers - 2; groot heren
huis of bungalow - 8; boerderij - 4; Centraal Wonen of Woongemeenschap - 4.
Wellicht lijkt het aantal mensen dat op "een kamertje" woont - een zo vaak ge
schetst beeld voor de gescheidene - gering. Bedacht moet worden dat bijna ieder
14 jaar of langer gescheiden leefde. Ook al begon men op kamers, dan werd in de
tijd erna wel een etage, flat of andere woonruimte gevonden. Bovendien woonde
een niet gering deel van de respondenten weer samen met een ander. Op het wonen
na de scheiding wordt in een volgend rapport Ingegaan.

Hoe woonde men relationeel? Daarvoor is allereerst van belang te we
ten hoeveel mensen hertrouwd zijn dan wel samenwonen. 18% Van de
respondenten is hertrouwd en nog eens 29% woont samen, derhalve
leeft bijna de helft met een vaste partner onder êên dak.
Iets meer mannen dam vrouwen verkeren in deze situatie. Dat kan dan nog op zeer
verschillende wijze. Tabel 7 toont dat aan.
Heel duidelijk spreekt uit deze tabel de traditionele rolverhouding. De kinderen
wonen hoofdzakelijk bij de moeder, eventueel met een nieuwe partner van haar. De
man heeft veel vaker dem de vrouw de medezorg op zich genomen voor kinderen van
anderen. Verder zijn er dertien respondenten die in een nieuw huwelijk een of
twee kinderen gekregen hadden.
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interview3 in procenten.
totaal

mannen

29

42

18

2

3

1

alleen met eigen kinderen

22

7

34

samen met nieuwe partner (en eventueel
kinderen uit deze relatie)

22

28

18

samen met nieuwe partner en eigen
kinderen uit vorig huwelijk

13

1

23

samen met nieuwe partner en kinderen
van de ander uit vorig huwelijk

8

16

2

samen met nieuwe partner en kinderen
van ieder uit vorig huwelijk

1

1

1

met derden in traditionele leefvorm

1

-

2

met derden in nieuwe leefvorm

2

3

1

alleen
bij eigen ouders

Totaal

100
(n - 167)

101
(n - 76)

vrouwen

100
(n - 91)

Slot
In dit hoofdstuk werd de lezer veel getallen voorgeschoteld in een
poging een beeld te schetsen van het relatief kleine aantal schei
dingen dat in de periode 1975 - 1978 is bereikt. In die vier jaren
namelijk telde Nederland bijna 85.000 officiële echtscheidingen,
hier werden er 105 onder de loupe genomen. Uit hetgeen in dit
hoofdstuk gepresenteerd werd, is de conclusie gerechtvaardigd dat
één selectiedoel is bereikt, namelijk een grote variatie in achter
gronden. Hoewel geen representativiteit was nagestreefd, werden
herhaaldelijk uitkomsten gevonden die verrassend de landelijke be
naderden, dan wel voorspelbaar daarvan afweken omdat het de cate
gorie gescheidenen betreft. Op generlei terrein is er sprake ge
weest van een echt onverwachte vertekening, waardoor verondersteld
kon worden dat qua sociale achtergronden een sterk specifieke groep
is bereikt. Door deze conclusie mag verwacht worden dat de gesprek
ken een veelzijdig, eigentijds beeld opleveren omtrent de ervarin
gen van gescheidenen. De geïnterviewde mensen representeren een
groot deel van de gescheidenen, ze vertolken het wel en wee van een
veel grotere groep. Omtrent de mate waarin verschillende gebeurte
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doen, blijft echter voorzichtigheid geboden.
In dit kader en na al deze getallen is de zinsnede in het CBS-rapport "Echtscheidingen in Nederland 1900 - 1974" toepasselijk: "In
dien meer informatie wenselijk geacht wordt omtrent de omstandig
heden welke aanleiding zijn geweest tot een breuk tussen de echte
lieden ware eerder te denken aan speciaal op deze problematiek ge
richt onderzoek". Een poging daartoe wordt - voor zover ik weet
voor het eerst in Nederland op deze schaal - ondernomen in de vol
gende hoofdstukken.
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VII.

IDEAALBEELDEN

In het derde hoofdstuk werden opvattingen beschreven, tegen de
achtergrond waarvan de echtscheidingservaringen worden geanaly
seerd. Vermoed werd dat fasering van de relatie, motivatie om te
scheiden en de gevolgen van de scheiding samenhangen met de ide
aalbeelden van de betrokkenen. De recente literatuur wijst ook
in de richting van een dergelijk verband. Zo schreven nog
onlangs Blood en Blood (1979) over de vriendschappelijke echt
scheiding. Zij brengen de waarden van het traditionele huwelijk
- zoals de wederzijdse eed van trouw - in verband met een relatief
lang uitstellen van de scheiding (fasering relatie). In de meer
moderne huwelijken wordt de zelfverwerkelijking meer benadrukt;
komt deze in de knel dan moet uit elkaar gaan als een mogelijkheid
worden beschouwd (motieven). Omdat men niet vooraf een levenslange
band vanzelfsprekend vindt, en omdat de fasering en motieven op
een ander vlak liggen, zullen de vijandschap en de rancune aanzien
lijk minder zijn. Het is dan niet nodig voor kinderen en vrienden
om min of meer te kiezen en de gescheiden ouders kunnen gezamen
lijk een verantwoordelijkheid voor de kinderen blijven dragen
(gevolgen).
Hierna zullen allereerst de uitkomsten aangaande de ideaalbeélden
die in dit onderzoek zijn aangetroffen, gepresenteerd worden. Voor
lopig worden ze nog niet in verband gebracht met fasering, motie
ven en gevolgen. Dit onderzoek naar een verband vindt plaats als
de desbetreffende onderdelen van de probleemstelling aan de orde
zijn. Wel komen in de op één na laatste paragraaf de samenhangen
met belangrijke sociale kenmerken als milieu en godsdienst aan bod.
Het is echter noodzakelijk eerst aan te geven hoe de ideaalbeelden
gemeten zijn. Hiervoor werd een vooronderzoek verricht, dat hier
kort wordt aangeduid.
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nen ook door deze ervaringen veranderen. Juist deze verandering
moet in kaart worden gebracht in dit onderzoek, en in het hierna
volgende wordt erover gerapporteerd. De bevindingen worden gemeld
mede in relatie tot de resultaten van een landelijk onderzoek waar
bij men dezelfde ideaalbeelden wilde onderzoeken en met een factor
analyse de interne consistentie bestudeerde. Dan wordt nog aange
geven op welke wijze uiteindelijk de stromingen (beschreven in
hoofdstuk III) werden vastgesteld. Want deze stroming-duiding zal in
het vervolg van het boek worden gebruikt bij het zoeken naar samen
hangen. Het hoofdstuk besluit met een aantal concluderende inzich
ten.
Een vooronderzoek naar ideaalbeelden
In 1979 werd een vooronderzoek gedaan naar ideaalbeelden. Reden er
voor was dat het niet wenselijk is in het onderzoek onder gescheidenen een groot deel van de tijd in te ruimen voor het bepalen van
deze waarden. Deze kunnen los van de te onderzoeken populatie be
studeerd worden bij andere mensen; zowel gescheidenen als gehuwden,
ongehuwden, weduwnaars en samenwoners. Door de aandacht te richten
op deze ideaalbeelden en daarbij de ervaringen en feitelijke ge
dragingen buiten schot te laten bij de ondervraging, kan het in
zicht zodanig verdiept worden, dat bij het vervolgonderzoek weinig
tijd besteed hoeft te worden aan de meting van dit waardenstelsel.
Zestig mensen zijn geïnterviewd met een 25-tal open vragen, alle
bedoeld om op verschillende deelterreinen van het samen leven de
ideeën erover te leren kennen. Uitvoerig zijn de kwantitatieve re
sultaten resp. de kwalitatieve resultaten van dit onderzoek gerap
porteerd (Weeda, 1979 resp. Weeda, 1982). Het leverde een
meetinstrument op dat gebruikt is bij het onderzoek naar echt
scheiding. Overigens moesten bij het onderhavige onderzoek niet al
leen de ideaalbeelden van het moment worden gemeten, maar ook de
verandering erin sedert het begin van het huwelijk.
Meetinstrument
Langs twee wegen zijn de gegevens verkregen. Eerst is via open vra
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zelf niet direct de eigen ervaringen betroffen, zijn aan het begin
van het interview gesteld. Ze waren daarmee ook bedoeld de start
van het gesprek soepel te laten verlopen (vgl. hoofdstuk IV). De
onderwerpen die aan de orde komen zijn de volgende: arbeid/werk
loosheid; ideale leefvorm; samenhang eenzaamheid-leefvorm; ideale
huwelijks-/paarrelatie; kenmerken vriendschap/liefde; noodzaak ver
liefdheid (Bijlage 1, vraag 1 t/m 6). Deze onderwerpen zijn gese
lecteerd uit het materiaal van het vooronderzoek, als belangrijke
deelterreinen. Verder dient met deze open vragen ook een mogelijke
verandering gemeten te worden. De onderwerpen "ideale leefvorm" en
"ideale huwelijks-/paarrelatie" lenen zich er het beste toe te
vragen in hoeverre men van mening was veranderd. Deze zes open vra
gen kosten doorgaans niet meer dan een half uur. Maar een aantal
mensen - onder wie vooral mannen, wellicht omdat zij zich veilig
voelen op dit terrein - weidt royaal uit bij de eerste vraag over
arbeid.
De tweede weg die bewandeld is ter meting van de ideaalbeelden
is die van de invulling van gesloten vragen. Om meerdere redenen
is gekozen voor een dubbele meting. De betrouwbaarheid van de ge
gevens kan gecheckt worden door de uitkomsten van beide metingen
met elkaar te vergelijken. Bovendien is het mogelijk, langs deze
weg vergelijkend te onderzoeken wat de beide methoden waard zijn.
De vragenlijst met gesloten vragen is aan het einde van het inter
view voorgelegd, opdat de tijd die ligt tussen de twee clusters
vragen op hetzelfde terrein zo groot mogelijk zou zijn. De her
innering aan het eerder vertelde is na een langdurig gesprek over
andere zaken minder ên de kans dat de respondent geïrriteerd raakt
door ongeveer dezelfde vraag is geringer.
Een belangrijke bijkomende reden om de gesloten vragen aan het einde voor te
leggen werd al eerder gemeld (hoofdstuk IV). Het is onwenselijk de respondent
in het begin van het interview te suggereren dat alléén voorgecodeerde antwoor
den van haar/hem worden verwacht. Ten aanzien van het invullen van de gesloten
vragen aan het slot wordt er de nadruk op gelegd dat men snel op het gevoel
antwoordt. De invulling kost doorgaans dan ook niet meer dan vijf minuten. Enke
le respondenten gaat het zetten van kruisjes op de juiste plaats slecht af, het
geen uit de toelichting blijkt. "Nee hoor, een huwelijk geeft veel meer vastig
heid dan samenwonen, je betekent meer voor elkaar", waarna het kruisje bij
"Volkomen eens" wordt gezet. Of: "Tuurlijk moet de moeder de kinderen opvangen.
Waar moet ik dan een kruisje zetten?". Hulp van de interviewster is dan nodig.
Men mag zeker verwachten dat bij representatief survey-onderzoek onder brede
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lagen van da bevolking dergelijke onwennigheid met gesloten vragen die tot on
juiste invulling leidt, ook voorkomt.

De gestelde vragen zijn weergegeven in Bijlage 1. De vragenlijst
bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel (bladzijde 466 en
467) is bedoeld om te achterhalen in hoeverre de opvattingen
van de respondent op velerlei terrein te karakteriseren zijn als
traditioneel dan wel modern. Negentien uitspraken zijn de respon
dent voorgelegd, waarmee hij/zij het eens of oneens kan zijn.
De taakverdeling tussen man en vrouw, duurzaamheid van de relatie,
opvang van kinderen, belang van huwelijk, betekenis van echtschei
ding zijn belangrijke onderwerpen. De uitspraken zijn ontleend
aan het vooronderzoek; daar werden ze min of meer regelmatig door
respondenten te berde gebracht. Het tweede deel van deze gesloten
vragenlijst (bladzijde 468) is een uitwerking van de vraag die bij
de open vragen ook was gesteld. Het gaat hierbij vooral om de mate
van verzelfstandiging (het continuum tussen samen een eenheid vor
men en zelfstandig opereren van ieder) die men in paarrelatie. wen
selijk acht, alsook om de andere elementen van een "goede" of
"slechte" relatie. Juist deze dimensie is van groot belang om de
stroming vast te stellen. Het geeft een inzicht in de mate van in
dividuatie. Met deze 20 items kan een ruimer beeld verkregen wor
den dan bij de open vraag op dit terrein, omdat het daar aan de
respondent wordt overgelaten welke aspecten wel en niet aan de or
de komen. Ook is het mogelijk na te gaan in hoeverre het open ant
woord in overeenstemming is met het beeld dat de plusjes en minne
tjes opleveren. Het derde deel (bladzijde 469) is een verdere uit
werking van de vraag-naar de ideale leefvorm (bij de open vragen
de tweede die gesteld werd). Hier worden elf leefvormen expliciet
genoemd en aan de respondent wordt gevraagd aan te geven in hoe
verre hij/zij deze afzonderlijk aantrekkelijk vindt. Een hiërarchie
in de aantrekkelijkheid van leefvormen (alleen wonen, samenwonen,
gezin, grotere groepen) kan worden samengesteld per respondent.
Ook deze hiërarchie is een belangrijke hulp bij het vaststellen van
de stroming waartoe de respondent gerekend kan worden.
De verandering in ideaalbeelden dient eveneens te worden vastgesteld.
Dit is aanmerkelijk minder gemakkelijk dan het vaststellen van de huidige ide
aalbeelden. Met gesloten vragen is het al haast niet mogelijk. Het kenmerk van
deze gesloten vragen is namelijk dat snel globale opvattingen gemeten worden.
Teruggrijpen naar vroeger, naar eventuele wijziging van denkbeelden, kan niet
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als nadeel heeft, dat de interne check langs deze weg niet mogelijk is. De on
betrouwbaarheid van de antwoorden op de vragen leek echter te groot om er con
clusies aan te kunnen verbinden. Bovendien zou de mogelijkheid van irritatie
bij de respondent vergroot worden door een verdere herhaling van onderwerpen.
Derhalve wordt de mogelijke verandering vooral gemeten in de beginfase van het
gesprek. De vragen naar de ideale leefvorm en de ideale paarrelatie worden ge
bruikt omdat ze naar essentiële dimensies van de stromingen verwijzen. Deze
twee vragen zijn dan ook in het gesloten lijstje verder uitgewerkt voor de hui
dige denkbeelden. Aan de respondent is gevraagd iets te vertellen over de ver
anderingen in haar/zijn denkbeelden sedert ongeveer het begin van de volwassen
heid, alsook over de oorzaken van een eventuele verandering.
De mogelijke wijzigingen in denkbeelden kunnen wel op een ander moment in het
open interview min of meer gecontroleerd worden. Het leek wenselijk dit te doen
om zo toch een wat ruimer beeld van de veranderingen te krijgen. Hiertoe is aan
de vragen over de fasering van de relatie (Bijlage 1, vraag 8) een vraag toege
voegd die betrekking heeft op ideaalbeelden van het begin van het huwelijk. Ge
vraagd wordt namelijk wat men in feite van het huwelijk verwachtte vlak vöör of
tijdens de huwelijkssluiting. Alhoewel de antwoorden meer kunnen zijn afgestemd
op de specifieke eigen situatie, omdat direct naar een gevoel wordt gevraagd
en niet naar een waarde-oordeel over goed en slecht, leveren ze toch doorgaans
een blik op de ideaalbeelden die men op dat moment heeft. Daarnaast is infor
matie over en een controle op de veranderingen van ideaalbeelden mogelijk in
het gehele verhaal. Niet zelden gaan mensen in hun beschrijving van het gebeu
ren in op wat ze gehoopt hadden en wat ze meenden dat goed of slecht is.

Terwijl over de resultaten van de metingen in de volgende paragra
fen zal worden gerapporteerd, wordt hier nog aandacht besteed aan
het methodische resultaat van het gebruik van de beide technieken
(open ên gesloten vragen). Nadat de gesloten vragen aan het eind
van het interview waren ingevuld, kon toelichting worden gevraagd
op inconsistenties met het in het begin verkregen open beeld.
Niet bij iedere respondent gebeurde dat, namelijk alleen in de door mij afge
nomen interviews en alleen dan als de situatie zich ertoe leende en de beantwoor
ding ertoe aanleiding gaf. Een conclusie die ik uit deze methodische tests kan
trekken is, dat de gesloten vragen aanzienlijk meer dan de open vragen meten
wat in de directe omgeving van de respondent aan ideaalbeelden leeft en waar
hij/zij zich aan conformeert. Deze groepsideaalbeelden zijn een onderdeel van
de geestelijke bagage van de persoon zelf. Zo worden algemene opvattingen geme
ten die werkelijk direct "onder de hersenschors" liggen. Zus of zo horen de
dingen te zijn en men denkt er minder over na of ze ook wérkelijk zo zijn. Dit
laatste gebeurt wel meer bij de open vragen. Men haalt daar eerder de eigen er
varingen bij ter nuancering of ter toelichting van het ideaalbeeld. Een voor
beeld is hier op zijn plaats. Zo zegt een 55-jarige alleenstaande vrouw uit een
volksbuurt in het begin van het interview dat alleen wonen toch wel een heel
fijne leefvorm is. Ze noemt allerlei redenen ervoor en ze zegt ook dat ze daar
vroeger anders over heeft gedacht. Maar ze zou nu echt niet meer willen samen
wonen. Ze meldt voorts, dat "de mensen" dat niet begrijpen. Bij de gesloten
vragen naar de hiërarchie in leefvormen komt het gezin glorieus als eerste uit
de bus, gevolgd door het samenwonen, terwijl het alleen wonen er maar mager af
komt. Als ik na de invulling vraag hoe dat kan, ze heeft toch eerder gezegd
dat alleen wonen zo prettig is en dat ze niet meer met iemand wil samenwonen,
is ze in eerste instantie verward door de vraag. "Nou ja, een goed gezin is
natuurlijk toch wel 't mooiste, nou ja, en ik ben ook nogal anders, mij kan je
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wat voor "de mensen" goed is. Zij is daarmee een duidelijk voorbeeld van een ver
schijnsel dat vaker voorkomt.

In de gesloten vragen wordt weergegeven wat men denkt dat de eigen
referentiegroep denkt. Niet alleen is dat het geval als er vergele
ken wordt met de houdingsvragen aan het begin van het interview,
ook vindt het plaats als de genoemde ervaringen vergeleken worden
met haar/zijn oordelen.
Zo wordt in de gesloten lijst de uitspraak gedaan: "Er wordt tegenwoordig veel
te gemakkelijk gescheiden" èn "Van echtscheiding zijn de kinderen altijd de
dupe". Met deze uitspraken is men het dan grif eens, niettegenstaande het feit
dat het hele verhaal ervóór heeft uitgestraald, dat de eigen echtscheiding bepaald
geen gemakkelijke beslissing was. En niettegenstaande het feit dat sommigen de
gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen (zeer) positief hebben ingeschat.
Als ik er na afloop naar vraag: "Maar dat gold toch niet voor U, dat te gemak
kelijk scheiden?" of "Uw kinderen waren toch niet zo erg de dupe?", dan beroept
men zich ook hier - en vaak weer na een zekere mate van verwarring - op het bij
zondere van de eigen situatie. Zeer verschillende redenen worden dan aangevoerd.
In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal deze uitkomst in een wat breder
perspectief worden geplaatst.

Methodisch is het in ieder geval van belang te weten, dat voor het
meten van algemeen heersende opvattingen de gesloten vraag de voor
keur lijkt te genieten. Men laat zich daarbij niet leiden door spe
cifieke en soms zeer tijdelijke, persoonlijke omstandigheden. Als
de opvattingen werkelijk, eventueel vrij bewust, veranderd zijn door
ervaringen, dan komt dat ook bij deze gesloten vragen tot uiting.De
open vragen verdiepen dan het inzicht in de samenhang tussen het
pure waardenstelsel van de (referentiegroep van de) respondent en de
relatie waarden - belevenissen van de respondent. In feite is het
onderzoektechnisch wenselijker de veelal door de omgeving genormeer
de ideaalbeelden eerst te meten en erna een en ander met open vragen
uit te diepen.
Met deze uiteenzetting wil niet gesuggereerd worden, dat steeds de
antwoorden in de open vragen in tegenspraak zijn met de waarde-oordelen die in de gesloten vragen worden geuit. Integendeel, menigmaal
is er juist sprake van een frappante overeenkomst, waardoor geen
onderscheid tussen de beide methodieken wordt aangetroffen.
Ideaalbeelden ten tijde van het interview
De uitkomsten van de meting via gesloten vragen staan gemeld in de
tabellen 14, 15.a, 15.b, en 16 aan het einde van dit hoofdstuk
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op sommige terreinen een relatief grote overeenkomst in denken be
staat, op andere - en dat zijn er veel meer - liggen de meningen
sterk verdeeld.
Voorbeelden van het eerste type zijn: de idee dat iemand de kinderen uit school
moet opvangen; het belang van veel samen doen als paar; voor jezelf opkomen; zelf
bewust zijn; aantrekkingskracht; seksuele bevrediging. Het gezin heeft nog steeds
een positieve aantrekkingskracht voor bijna 3/4 van de respondenten. Sterk ver
deeld liggen de meningen op de volgende terreinen: of het huwelijk de meest unie
ke band is; of echtscheiding betekent dat men in feite gefaald heeft; of paar
vorming een natuurlijk gegeven is; of de moeder de meest geschikte figuur is de
kinderen op te vangen; of men bij een huwelijk van duurzaamheid moet uitgaan; of
de gehuwde man bij werkloosheid meer recht heeft op werk; of gehuwden apart op
vacantie kunnen gaan; of er tegenwoordig te gemakkelijk nescheiden wordt.
Ten aanzien van de aspecten die positief of negatief voor de paarrelatie worden
beschouwd (tabellen 15.a en 15.b) zijn de verschillen geringer. Alleen bij "ieder
aparte vrienden hebben", "zelfopoffering", "ruzie" is er sprake van een grote
spreiding van de antwoorden. Wat de leefvormen (tabel 16) betreft, zijn alleen
wonen, apart wonen, ongehuwd samenwonen met kinderen en de woongemeenschap de
vormen ten aanzien waarvan de appreciaties het meest uiteenlopen. Het blijkt daar
mee, dat de meningen over de nieuwere leefvormen verdeeld zijn, de meer traditio
nele worden door de meesten nog als (redelijk) aantrekkelijk ervaren.

Over de gehele linie zijn de vrouwen wat progressiever dan de mannen.
Zo wordt bijvoorbeeld een behoefte aan individuele privacy (tabel 14, vraag d)
aangetroffen bij 4 op de 5 vrouwen en bij 3 op de 5 mannen. Dat kinderen de hu
welijksband zouden vervolmaken (vraag 14,g) wordt door vrouwen ook aanmerkelijk
minder met (volledig) eens beantwoord dan door mannen (24% resp. 40%). Verder
laat de taakverdeling (vraag 14,h) een duidelijke scheiding der mannelijke en
vrouwelijke geesten zien. Een traditionele taakverdeling verkiest 38% van de man
nen en 18% van de vrouwen. Hier is het gevonden verband het sterkst. In het ver
lengde van deze taakverdeling ligt de vraag naar het beiden part-time werken
(14,p). Ook hier wordt een belangrijk verschil aangetroffen; 52% van de mannen en
70% van de vrouwen zijn het er (volledig) mee eens dat dit de leukste situatie
is. Overigens vinden ook beduidend minder vrouwen dan mannen dat de vrouw zich
uiteindelijk bij het oordeel van de man dient neer te leggen (vraag 14,m), name
lijk van degenen waarvan een antwoord bekend is 11% resp. 28%.
Ten aanzien van de aspecten die positief voor een relatie zijn, zijn de beide ge
slachten het ook niet steeds eens. Enkele items springen er uit.
"Zelfopoffering" wordt door 60% van de mannen als positief ervaren en door 43%
van de vrouwen. Wellicht denken mannen bij "zelfopoffering" meer aan het tradi
tioneel bepaalde werk van vrouwen. Opvallend zijn de uitkomsten ten aanzien van
"voor jezelf opkomen". 64% Van de mannen en maar liefst 98% vein de vrouwen vin
den dat (erg tot een beetje) positief. Ook financieel onafhankelijk zijn wordt
door vrouwen hoger gewaardeerd. Twee op de drie vrouwen vinden het positief, te
genover 53% van de mannen. Dat zelfontplooiing erg positief is, zeggen 47% van
de mannen en 73% van de vrouwen.
De leefvormen laten een wat geringere spreiding in de verdeling tussen de geslach
ten zien. Het alleen wonen en het apart wonen worden iets meer verkozen door vrou
wen dan door mannen. Eigenlijk zijn dit de enige verschillen die een zekere be
tekenis hebben, ten aanzien van de andere vormen worden in de categorieën onge
veer evenveel mannen als vrouwen aangetroffen.

De hiervoor genoemde verschillen gaan steeds, zoals eerder is opge-
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stelling hebben dan de mannen. Het lijken duidelijke aanwijzingen
te zijn, op welke terreinen zij door de ervaring "wijs" geworden
zijn. De taakverdeling is een centraal thema, want het voor jezelf
opkomen, zelfontplooiing, financieel onafhankelijk zijn, zelfbewust
zijn, zijn alle items die ernaar verwijzen. Bij een scheve taakver
deling wordt dan voor een aantal vrouwen het alleen wonen een aan
trekkelijke mogelijkheid. Bij het onderzoek naar de motieven (hoofd
stuk XX) moet blijken of deze in grotere mate op dit terrein liggen
bij vrouwen dan bij mannen. Het ziet er wel naar uit, dat een deel
van de vrouwelijke respondenten op dit terrein hun waardenstelsel
veranderde tijdens het huwelijk of erna.
De open vragen zijn zowel kwantitatief als kwalitatief verwerkt. De
eerste vraag meet de opvatting wat arbeid, idealiter betekent voor men
sen (Bijlage 1, vraag 1). Kwantitatief zijn de antwoorden ingedeeld
naar de arbeidsoriëntaties die erachter liggen. Onderscheiden wordt
een drietal visies. Als eerste de instrumentele visie, waarbij het
geld verdienen centraal staat. 36% Verwoordt deze visie.
Binnen deze instrumentele visie zijn twee verschillende achtergronden op te mer
ken. Een motivering oude stijl: "Als je werkt, krijg je centen, als je niet werkt,
heb je geen recht op centen. En wat moet je zonder". Een motivering nieuwe stijl:
"Ik werk net genoeg om in leven te blijven, zodat ik geld en tijd overhoud voor
m'n hobby". Ook komt het nogal eens voor dat het aspect van "tijd vullen" wordt
genoemd. "Blij dat ik werk heb, geen tijd om asm andere rotte dingen te denken".
Het werk heeft dan een functie voor het privé-leven. In totaal 36% geeft een ant
woord waarin da instrumentele visie is verwerkt, eventueel in combinatie met an
dere visies. Het is niet verwonderlijk dat dit antwoord bij de vrouwen relatief
weinig voorkomt, namelijk bij 23% van hen tegen bij 51% van de mannen. Mannen
behoren veelal het geld te verdienen in onze cultuur, deze noodzaak zal dan
door hen eerder worden gemeld.

De tweede visie die te onderscheiden valt, is de expressieve. Een
veelheid van uitdrukkingsvormen wordt gebruikt om deze visie toe te
lichten. Het is de oriëntatie die veruit het vaakst aan bod komt,
namelijk bij 62% van de respondenten, zonder verschil tussen mannen
en vrouwen.
Het kan een eenvoudig antwoord betreffen: "Ik hou van schoonmaken". Het kan ook
uitvoeriger zijn zoals bij de volgende toelichtingen:
"Je voelt je betrokken bij de maatschappij. Zonder werk ben je nutteloos, je valt
erbuiten".
"Het is een voorrecht te mogen werken, vanuit je Christen zijn. Het geeft een
groot stuk levensvreugde".
"Werken is enig, stel je voor, het hoort erbij, als ademhaling".
"Ideaal is natuurlijk als je werk je hobby is, als je je erin kan ontplooien.
Maar wie heeft dat nu nog".

De derde oriëntatie is de contact-gerichte. Dit is meer een vrouwen
visie. Totaal 14% heeft in het antwoord verwerkt, dat het belangrijk
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"Mensen ontmoeten, contacten, dat is 't voor mij. Je wordt een kluizenaar als
je niet werkt."
Er zijn voorts enkelen die meer algemeen-maatschappelijke visies noemen, bij
voorbeeld dat in feite werk en financiën gekoppeld moeten worden en dat het werk
eerlijker verdeeld zou moeten worden.

Het arbeidsethos is over de gehele linie tamelijk traditioneel, het
geen ook blijkt uit de standpunten die ten opzichte van werkloosheid
worden ingenomen.
Termen als "verschrikkelijk" en "afschuwelijk" vallen regelmatig. Daarbij zijn
de mensen soms positief medelevend ten opzichte van degenen die het overkomt
(5%), anderen vinden dat het aan de werklozen zelf ligt (20%).
"Je maakt mij niet wijs, dat je geen werk kan vinden, d'r is genoeg. Alleen mis
schien niet precies dat wat je zoekt."
"Werklozen, dat is een bepaald slag mensen. Ik noem dat parasieten. Daar baal
ik van. Wij moeten vreselijk hard werken hier en veel belasting betalen - daar
profiteren zij van. Laten ze wat gaan doen. Het zijn luizebuizen."
Een aantal mensen (5%) ziet aan werkloosheid zowel voor- als nadelen, de mees
ten zeggen echter zonder verdere toelichting, dat het heel erg is (40%). Ook
wordt wel de maatschappij de schuld gegeven (11%).
"De regering verpest 't hier, daar komt oorlog uit en de kleine man is de dupe."
'"t Systeem klopt niet. Er is woningnood en er zijn werklozen."
Dan zijn er de mensen die het zelf hebben meegemaakt dan wel in hun omgeving.
Meestal is het als (erg) negatief ervaren.
"M'n zoons waren 't. Vreselijk. Puinhoop. Ze krijgen geld, waarvoor ze niet hoe
ven te werken. Ze gaan 's nachts leven en overdag slapen."
En degeen die het zelf was overkomen: "Ben ik lang geweest. Is een moeilijk so
ciaal probleem. Men denkt dat mensen werkloos zijn voor hun plezier. Maar 't
geeft sociaal moeilijke omstandigheden. Je wordt gewoon niet geaccepteerd. Je
bent meteen niks meer."
Tenslotte is er nog de groep die werkloos niet zo erg vindt of wel positief (8%).
"Zalig, 't moet meer uit 't kwade daglicht komen. Zinvolle besteding vinden."
"Werkloosheid op zich is niet ernstig. Er is een stuk creativiteit nodig. Als
je het niet kan invullen, dat is ernstig."

Vrouwen verschillen in hun reacties niet veel van mannen.
Ze vinden het over de gehele linie afschuwelijk. Bij doorvragen blijkt dan vaak,
dat ze in feite aan de situatie van de man denken. Vooral voor huisvrouwen geldt
dit, ook voor degenen die eigenlijk zelf wel betaald werk zouden willen hebben.
Deze verhulde werklozen vinden toch hun eigen werkloosheid, die ze overigens
niet zo benoemen, veel minder erg dan die van mannen. Deze vrouwen zijn ook ver
baasd als je vraagt, wat het voor hen betekent. Ze denken bij werkloosheid al
leen aan de man, aan zijn eergevoel, zijn prestige, zijn luiheid om werk te zoe
ken, zijn onwil zich aan andere werksoorten aan te passen, etc.

In het algemeen correleert een niet-traditionele kijk op de arbeid
en op de werkloosheid met de progressiviteit op andere terreinen
van het samenleven. De antwoorden op deze vraag waren goed te be
nutten bij de vaststelling van de stroming waartoe mensen gerekend
kunnen worden. Dit geldt ook voor de volgende vraag naar de meest
ideale leefvorm (Bijlage 1, vraag 2). De antwoorden zijn in vier ca

tegorieën ingedeeld. Allereerst worden onderscheiden de traditione
le vormen, zoals het gesloten huwelijk en het gezin met een min of
meer traditionele taakverdeling tussen man en vrouw. Een volgende

- 102 categorie is die van de semi-traditionele vormen. Mensen spreken
vaak over samenwonen, zonder dat er - op de legalisatie na - sprake
is van een wezenlijk verschil met het huwelijk. Als derde wordt on
derscheiden de categorie iets-modern. Het samenwonen, waarbij de
nadruk wordt gelegd op een nieuwe taakverdeling en zelfstandigheid,
het homoseksuele samenwonen en de woonprojecten waar men meer ge
zamenlijk met verschillende huishoudens wil doen, worden hiertoe
gerekend. De laatste categorie omvat de vormen die zeer expliciet
bedoeld zijn een andere leefwijze te vinden. Het kan gaan om alleen
wonen, LAT-relatie of een woongemeenschap met een zeer bewuste ide
ologie.
De traditionele vorm scoort het hoogst met 38%.
"Getrouwd zijn, ik ben zo grootgebracht, er zit geen kwaad in."
'"t Liefste ben ik weer getrouwd. Dat geeft band en vastigheid. Samenwonen niet,
dat is niet zo gezellig. Het is dan gemakkelijker om weg te lopen. Als je ge
trouwd bent, is dat veel minder."
Deze vastigheid is een zaak die juist bij degenen die samenwonen kiezen (31%)
wordt beschouwd als fnuikend voor de relatie.
"Samenwonen. Je bent gebonden maar toch ook vrij. Bij trouwen voel je je meer
geketend."
"Samenwonen is het meest ideaal. Je hebt voor elkaar gekozen en dat maak je ken
baar. Die maatschappelijke bevestiging is helemaal niet nodig."
Ook worden tot deze groep gerekend de mensen die na één ervaring van het huwe
lijk dit niet nog eens willen.
"Getróuwd, nóóit meer. Een soort gezin wel ja, maar niet getrouwd."
Financiële motieven kunnen deze stellingname mede bepalen.
De derde categorie die de iets-moderne wordt genoemd, bevat mensen die het Cen
traal Wonen aanprijzen dan wel het samenwonen in nieuwe stijl (5%).
"Alleen wonen is zalig. Maar levensgevaarlijk voor mij. Ik onderhoud me niet.
Ben dan te veel bezig met m'n hobbies. Samenleven ben ik voor. Maar geen ver
plichtingen aan beide kanten. Ieder een eigen verantwoording. En alles op een
rijtje zetten, liefst bij een notaris."
"Centraal Wonen is ideaal. Je hebt privacy en ook gemeenschappelijkheid."
Tenslotte valt 19% van de respondenten in de categorie "modern". Niet steeds is
de geh'ele filosofie erachter een moderne. Bij wat oudere vrouwen komt nogal eens
voor dat ze deze vorm verre verkiezen, omdat als je trouwt "dan moet je alles
voor iemand doen, altijd klaarstaan, nooit zelf iets mogen zonder toestemming."
De meesten kiezen echter wel het alleen wonen tegen de achtergrond van een po
sitieve motivatie.
"Alleen! Ik kan het zó goed met mezelf vinden, 't Voordeel is, dat je er altijd
bent, kunt uitgaan met jezelf. Dat is natuurlijk vrijgezellenlulkoek. Ik weet 't
niet. 't Is lekker rustig - ik woon erg klein, ik vind het een bevredigende ma
nier van wonen. Ik wil niet lastiggevallen worden."
Ook modern, maar juist wél gesteld op wooncontact, zijn degenen die voor een
woongemeenschap kiezen.
"In een groep. Dat is 't rijkste, 't Gezin is beklemmend. De tweeverhouding is
verengend. Alleen is te geïsoleerd. Daarom een groep. Delen, leren geven - is
veel rijker. Kan ook heel moeilijk zijn."
Een tussenpositie in deze categorie nemen degenen in, die de L(iving) A(part)
T(ogether)-relatie aanprijzen.
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"LAT, zo heet dat toch? Vond ik altijd al. Het heeft iets onnatuurlijks, zo
samen. Veel beter - ieder eigen huis, eigen vrienden, eigen persoonlijkheid."

Er is een verschil tussen mannen en vrouwen. Met name in de eerste
traditionele categorie zijn relatief meer mannen aan te treffen
dan vrouwen (45% resp. 32%). Bij de overige drie categorieën zijn
de vrouwen iets oververtegenwoordigd.
Drie meningen van mannen zijn hier nog van belang, alle omdat ze een bijzondere
plaats innemen. Om te beginnen gaat het om een mening die traditioneler is dan
de hier aangegeven categorie één. Deze man is ook als een van de zeer weinigen
een vertegenwoordiger van de tweede (à derde) stroming (vgl. hoofdstuk III),
waarin het romantische gezinsideaal nog niet centraal staat.
Man, 60+
"Alleen wonen, daar vind ik helemaal niks an. Ik zou liever met een
vrouw - als 't redelijk zou gaan - niet dat ik zo wil.... Ik zie dat
jezelf (de interviewster) een ring draagt. Onthou goed: tweedehands
volk onder één deken - dat is gevaarlijk. Je hebt dit (echtscheiding)
meegemaakt, dan ben je heel voorzichtig."
Vervolgens is er de man die de "serial monogamy" (de monogame paarrelatie in
successie) aanprijst als een van de goede vormen. Deze vorm vindt een plaats in
de vijfde en volgende stromingen.
Man, 45+
"Ja, wat voor een model. Zo'n ik-tijdperk komt ook ten einde. De vormen
ervan zijn voor de meeste mensen te moeilijk. Dat heeft z'n grenzen.
Vrijheid kan zo groot worden dat ze tot een last wordt. De normen die
we aangereikt krijgen, zijn onduidelijk. We kunnen het niet allemaal
uit onszelf halen. Ik denk - dat mag je in dat boek van jou best posi
tief waarderen, dat zou ik best leuk vinden - ik denk relaties n& el
kaar, niet naast elkaar. Ik geloof wel in slippertjes en incidentele
kwesties. Ik geloof wel dat je in het proces van je leven, als je het
bewust leeft, je je zodanig ontwikkelt, dat je behoefte krijgt aan een
andere partner. En dat je dan in volle oprechtheid de relatie kan be
ëindigen. Dat lijkt me een prima model. Op jezelf kunnen terugvallen.
Goed uit elkaar kunnen gaan en dan een nieuwe relatie beginnen."
Tenslotte is er de man die de problematiek van de ideale leefvorm maar matig
interessant vindt, niet iets om je een helder beeld over te gaan vormen.
Man, 40+
"Allemaal heeft 't voor- en nadelen. Het ligt ver boven het niveau dat
het echt verdrietig wordt. Bijv. dat je de mond gesnoerd wordt, dat er
branden om je heen zijn. Ik denk niet dat ik zoveel keuzemomenten in
m'n leven zie. Ik leef niet om een groot succes van m'n leven te maken."

De andere vraag, die een duidelijke richting aangeeft in verband
met de ideaalbeelden van de respondent, is die waar gevraagd wordt
wat de kenmerken zijn van een eaht goede paai— of huwelijksrelatie (Bijla
ge 1, vraag 4).
Begrip, vertrouwen, eerlijkheid, respect, liefde, kameraadschap,
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geven en nemen, praten, acceptatie, zelfde golflengte; het zijn
termen die regelmatig opduiken. De antwoorden zijn te verdelen in
drie categorieën. Om ta beginnen zijn èr degenen die vooral facto
ren noemen, die op het samen-doen en samen-voelen slaan (close
factoren). De hiervoor genoemde begrippen vallen alle in deze cate
gorie. Een andere groep is die van degenen die vooral open-factoren
noemen: elkaar de vrijheid gunnen; elkaar niet belemmeren; zelf
standig zijn. Een tussenpositie nemen degenen in die zowel close
als open-factoren noemen.
De meerderheid van de 167 respondenten noemt alleen close-factoren, namelijk 61%.
Een kleine minderheid komt alleen met open-factoren (8%). Een kwart van de res
pondenten neemt een tussenpositie in. Hoewel de verschillen niet groot zijn,
zijn de vrouwen iets meer dan de mannen gericht op zaken als vrijheid e.d., dus
meer vertegenwoordigd in de tweede en derde categorie. De centrals begrippen zijn
al genoemd, een enkel voorbeeld is nog op z'n plaats (close-factoren):
"Alles samen doen, niets alleen. De basispijler waarop de relatie gebouwd wordt
is liefde met een grote L. Dat houdt in, meer geven dan nemen. Ook in de zin dat
je er niet iets voor terugverwacht. En natuurlijk trouw en eerlijkheid."
(close- en open-factoren): "Dat ik mijn eigen vrijheid en verantwoordelijkheid
houd. Eigen ruimte waar ik niet in beknot wil worden. Ook een soort kameraad
schap, openstaan voor elkaar. Dat geeft een band."
(open-factoren): "Vrijheid, zodat ieder aan z'n eigen ontwikkeling kan werken,
zónder dat ie belemmerd wordt door de ander. Net even een zetje geven is goed,
net even elkaar stimuleren."
Ook close-factoren noemt de man die vindt dat je elkaar moet bezighouden, in bed
en buiten bed. Een vertegenwoordiger van de tweede (à derde) stroming geeft weer
een antwoord dat weinig voorkomt.
"Niks bijzonders hoor. Als ze maar net is in de huishouding, geen uitgaanstype,
huiselijk." Tenslotte is er dan een wat filosofische visie van waaruit alles wat
dieper doordacht is:
"Er zit verschil tussen liefde en samenleven. Ik heb ze vroeger altijd door el
kaar gegooid. Liefde is goed seksueel en emotioneel contact. Samenleven, dan gaat
't om andere dingen: vrij laten van elkaar, afspraken kunnen maken."

De vragen over eenzaamheid (Bijlage 1, vraag 3) en verliefdheid
(Bijlage 1, vraag 6) worden hier buiten beschouwing gelaten. De
eerstgenoemde komt aan bod als het onderwerp "eenzaamheid" behan
deld wordt in een volgend rapport over de gevolgen van echtschei
ding. De ideeën over verliefdheid zijn gevarieerd. Ze blijken ech
ter maar weinig mede te bepalen welke positie de respondent inneemt
ten aanzien van de onderscheiden stromingen. De vriendschap is een
onderwerp, dat hier wel de aandacht verdient (Bijlage 1, vraag 5).
De definiëring van de vriendschap wordt veel geduid in expressieve
termen als "begrip" en "vertrouwen". De meerderheid van de respon
denten noemt dergelijke zaken. Opvallend en te verwachten is, dat
de meer traditioneel gerichte respondenten, degenen die uiteinde
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rijk vinden. Men spreekt al gauw over kennissen, mensen waar je een
paar keer met je man of vrouw op visite gaat. Soms gaat het zelfs
nog verder. Men vindt dat, als je in een goed gezin leeft, je geen
vrienden nodig hebt. Het zou een teken aan de wand zijn, dat je het
elders zoekt. Het is een wel zeer typerende uiting voor de ideaal
typische beschrijving van de derde stroming.
Vrouw, 30+, hertrouwd
"Hoe bedoelt U? We hebben wel een beetje contact. Maar 't is niet goed
om steeds bij anderen te zitten. We zijn niet zo bij anderen, we zijn
steeds bij mekaar. Zo af en toe zien we wat kennissen, één keer in het
half jaar."
Kooy (1982) onderzocht de kenmerken van de vriendschap bij mensen in de wat ho
gere milieus van verschillende burgerlijke staten. Voorbeelden van een derge
lijke afstandelijke houding ten opzichte van vriendschap zijn in zijn studie,
die een helder beeld geeft van de expressieve kijk erop, weinig aanwezig. Dit
is begrijpelijk omdat hij weinig respondenten uit lager milieu ondervroeg. Ook
is het begrijpelijk, dat in het onderhavige materiaal relatief vaak de mening
wordt geuit, dat je je vrienden leert kennen in moeilijke tijden. Die moeilij
ke tijden heeft men meegemaakt. "Je leert zo mooi je ware en je schijnvrienden
kennen." Hulp in nood wordt nogal eens genoemd als een belangrijk kenmerk van
vriendschap.

De ideeën over vriendschap geven vooral een inzicht in het waarden
stelsel van de respondent, wanneer expliciet gevraagd wordt naar
eventuele verschillen tussen liefde en vriendschap (vraag 5b).
Een enkeling geeft de voorkeur aan de vriendschap:
"Ik geloof dat je beter vriendschap kan hebben. Mannen leggen zo'n druk op vrou
wen. Zo van: jij bent mijn vrouw, ik ga mijn gang en jij doet het huishouden. Ik
vind het héél, héél goed, dat de jeugd dat niet meer neemt" (vrouw, 50+).
Een andere vrouw van dezelfde leeftijd: "Als ik eerlijk moet zijn, vind ik
vriendschap iets vaster dan liefde. Toen ik alleen kwam te staan, 't spijt me
nog dat ik geen vriendin had. Ik had er geen één, dan is de klap groter."
Van de 136 respondenten aan wie de vraag "hoeveel?" werd gesteld, meldt 13% geen
enkele vriend(in) te hebben op het moment van interview. 15% Heeft één vriend(in).
Echt veel vrienden en/of vriendinnen (tien of meer) zegt 18% van deze responden
ten te hebben.

Dat vriendschap hoger wordt gewaardeerd dan liefde komt weinig voor.
Vaak ziet men wel een redelijke tot grote afstand tussen de twee,
namelijk bijna de helft van de respondenten aan wie de vraag is
gesteld. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn gering.
Deze antwoorden zijn wel een zeer duidelijke aanwijzing voor de stroming van de
respondent, want juist de overgang van één grote liefde naar meerdere vriend
schappen, al dan niet gecombineerd met een vaste partner die minder centraal
staat, wordt beschouwd als de overgang van derde en vierde naar de volgende stro
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mingen. Het traditionele antwoord was vaak kort:
"Kennissen is af en toe gezellig, maar het is bijzaak. Liefde is hoofdzaak."
"Voor die ene persoon ga je door het vuur, dat doe je voor vrienden niet zo."
"Het is een groot verschil, liefde is alles. Vriendschap is betrekkelijk. Met
voetbal of zo, verder niet. Dat is beperkt."
Ook kunnen de antwoorden gevoelig zijn: "Toch wel anders ja. Als je van een
vrouw houdt, voel je het uit het diepst van je hart. 't Heeft iets ontroe
rends."
Bijna een kwart van de ernaar gevraagde respondenten vindt dat er wel een ver
schil is, maar het is niet zo groot.
"Niet zoveel verschil. Tja
gewoon van alles wat meer bij liefde." Dat er
nauwelijks onderscheid is tussen beide zegt 11% van de respondenten.
"Zie niet veel verschil. Je voelt voor iedereen wat anders. Welk gevoel voor
wie zou je dan opeens liefde moeten noemen? Zou 't niet weten."
Tenslotte zijn er nog de mensen die het verschil vooral vinden liggen in de aanof afwezigheid van een seksuele relatie (11%). Het kan romantisch geuit worden:
"Liefde is steeds het verlangen, de aanraking is dan anders. Een andere dimen
sie. Bij vriendschap zijn geen seksuele verlangens."
Een meer nuchtere kijk: "Nou met de een ga je wel, met de ander ga je niet naar
bed."
Interessant is, dat de enkeling die stroming 2 (à 3) vertegenwoordigt qua in
houd van zijn antwoord op dezelfde lijn ligt als degenen die de meest progres
sieve ideaalbeelden verkondigen. Beiden zien weinig verschil tussen liefde en
vriendschap.
De eerste: "Moeilijk..., ik wil zeggen wat hartelijkheid onder mekaar is be
langrijk."
Het begrip liefde zegt hem niet veel, wat ook overeenkomt met de ideaal-typische
kenmerken van de tweede stroming. Het samenwerken, overigens met gescheiden ta
ken, is belangrijker dan de romantiek. Het verschil tussen deze man en degene
die als "stempel" de zesde of zevende stroming krijgt is, dat deze extra-tradi
tionele man bij vrienden denkt aan de noodzakelijke contacten in buurt en fa
milie. Als je maar een beetje goed overweg kan met de mensen waarmee je ver
plicht bent om te gaan, je vrouw, je buren, je familie - dan is het goed. Dege
nen uit de nieuwe stromingen denken evenwel aan hun zelfgekozen vrienden, banden
die wederzijds opzegbaar zijn als ze gaan knellen of niet meer die behoefte be
vredigen.
Tenslotte mogen ook hier de diepzinniger antwoorden niet ontbreken als afron
ding van de beschouwing. Ditmaal zijn twee "filosofes" aan het woord:
"Ja duidelijk verschil. Wilt u de vraag nog eens herhalen?... Lullige vraag.
Liefde is zoveel omvattend. De top van evenwicht, in juiste balans zijn. Dan
pas kan er liefde zijn. Leven is liefde en vice versa."
"Liefde is amorfer. Vriendschap is partieel. Liefde kan je niet kiezen. Hè bah
nee, zo is 't niet. Nou, vriendschap is veel cleaner - bij liefde is er veel
meer overgave."

Ideaalbeelden van de respondent in vroeger tijden
Van belang is het te weten, welke waardenoriëntaties mensen hadden
in het begin van het huwelijk en hoeverre die veranderden tijdens
het huwelijk en erna. Deze kennis moet gebruikt worden bij het
vaststellen van verbanden tussen deze waardenstelsels en de
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vast te stellen in hoeverre de scheidingservaring zelf een verande
ring in waarden en normen tot gevolg heeft.
De eerste vraag die hier van belang is, is de vraag naar de ver
wachtingen

die men had bij het begin van het huwelijk (Bijlage 1,

vraag 8). Een rijke schakering aan antwoorden levert deze vraag
op. In hoofdstuk VIII komt de analyse van deze gegevens aan de or
de, hier is vooral nodig te weten, in hoeverre men een traditio
nele kijk heeft.
Niet iedereen is even expliciet in het antwoord, vaak gaat men op andere dingen
in dan op de waarden die men koesterde. Toch is meestal wel te bepalen of de
antwoorden al dan niet zijn geformuleerd tegen de achtergrond van de ideologie
van het gezinsmodel met een zware nadruk op geslotenheid. Een driedeling wordt
gehanteerd, namelijk degenen die zich expliciet traditioneel erover uiten, de
genen die vager zijn, maar wel traditioneel (er wordt dan meer gesproken over
andere zaken die een traditionele instelling vertolken) en degenen die (iets)
modern zijn in hun antwoord. De nadruk wordt dan door deze laatsten gelegd op
openheid naar buiten en vrijheid van ieder.
Doordat de vraag niet rechtstreeks de waarden in de beginfase betreft, is een
relatief groot deel (14%) moeilijk in te delen. Bovendien is de vraag bij de
eerste dertig interviews niet rechtstreeks gesteld. Het vrij vertelde verhaal
moet dan deze gegevens opleveren. Over de overige 144 respondenten gaat het
onderstaande. Van hen is 43% uitgesproken traditioneel in het antwoord. Enkele
voorbeelden mogen dit nader toelichten.
Vrouw, 25+
"Ontzettend veel verwachtte ik. Samen bouwen - een gezin. Ik thuis poet
sen, thee voor de kinderen."
Man, 35+
"Het totaal gelukkig zijn met elkaar. Een centrum van waaruit ik leefde.
Een warmtebron. Ik wilde een knus groot gezin."
Dan zijn er de vaag-traditionelen. Het relatieve aantal mensen dat als zodanig
gekenmerkt is, bedraagt 49%. Dat betekent, dat de traditionele verwachtingen bij
een wel zeer ruime meerderheid van de respondenten voorkomt. Dit is een belang
rijk gegeven, dat overigens niet veel goeds belooft betreffende de differenti
atie naar ideaalbeelden binnen de respondentengroep aan het begin van het huwe
lijk. Het percentage mensen waarbij een meer moderne visie is te constateren,
is slechts 8. Voorbeelden van een vaag traditionele uiting zijn de volgende.
Vrouw, 25+
"Ik wist eigenlijk niet wat het huwelijk was. Ik dacht dat 't makkelijk
was. De tijd van de verkering is te kort geweest. Als die langer was
geweest, waren we niet getrouwd."
Man, 30+
"Oh idealistisch, heel leuk. Zo van: ik zal die vrouw gelukkig maken."
Enkele voorbeelden van de iets moderne instelling:
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"Dingen samen kunnen beleven - weliswaar ook in het vrijlaten. Dat hoort
bij elkaar. Wat dat betreft ben ik niet veranderd."
Man, 50+
"Kom ik op 't zelfde woord geborgenheid. En ook zoiets als elkaar de
ruimte geven, de studie afmaken allebei, enzo."
Een echt sterke nadruk op vrijheid en zelfstandigheid van ieder wordt niet aan
getroffen. Wel is er de respondente die tegen de achtergrond van een nieuwe
visie op samenleven zegt: "Toen ik trouwde, dacht ik al: ik wil het niet voor
altijd." Ook de tweede stroming, de "extra-traditionele" is goed te onderkennen.
Er zijn maar weinig vertegenwoordigers en hun antwoorden zijn ondergebracht bij
de traditionele. Op mijn vraag: wat verwachtte U van het huwelijk toen 0 ging
trouwen?, kreeg ik het volgende antwoord:
Man, 60+
"Niét dit! Ik zag heus geen rozegeur en maneschijn hoor. We waren ge
wone arbeidersmensen. Je moest hard werken voor de kost. Geen schuld
krijgen. Je probeerde zo min mogelijk kinderen te krijgen. Het was toen
de tijd niet altijd blijde verwachting hoor, het was een ramp."

De antwoorden op de vragen of men in de denkbeelden over ideale
leefvorm en ideale paarrelatie veranderd is, moeten de overige in
formatie opleveren. Om te beginnen de leefvorm (Bijlage 1, vraag 2b).
Een belangrijke conclusie is, dat menigeen de ideeën gewijzigd
heeft. Bovendien kan uit deze antwoorden worden opgemaakt dat men
veelal gestart is met het gesloten gezinsideaal. De ervaringen met
een moeilijk functionerend huwelijk en de ervaringen nadien heb
ben vaak de meningen doen veranderen. Ook spreekt men er wel van
dat men met de tijd is meegegaan of dat men vroeger überhaupt
nooit zo bewust over dit soort dingen heeft nagedacht. Overigens
blijkt uit de antwoorden, dat 40% van de respondenten niet van me
ning is veranderd, zij bleven vasthouden aan het beginideaal van
het traditionele gezinsleven. Een bijna even groet percentage, na
melijk 38, heeft in de loop van de tijd modernere ideeën ontwik
keld. Zij zijn gestart bij het gesloten gezinsideaal. Uit deze ge
gevens blijkt verder, dat de differentiatie in het begin van het
huwelijk maar klein is betreffende de ideaalbeelden. Want er is
ook nog 8% dat zegt vroeger nooit over dit soort dingen gedacht te
hebben, "je trouwde gewoon".
Vijf procent van de mensen is gestart met ideeën over een samengaan dat niet
voor altijd zou zijn of een samengaan in een groter leefverband, waarin beiden
vrij onafhankelijk van elkaar konden opereren. Mensen die apart wilden wonen en
voor de kinderen trouwden, zijn niet aangetroffen. Dan zijn er nog degenen (5%),
die op een tamelijk traditioneel punt begonnen waren en tijdens het huwelijk
ideeën formuleerden over communes en dergelijke. Een enkel paar had een poging
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gewaagd met vrienden een soort commune op te zetten. Dit was mislukt. Men was
op deze ideeën teruggekomen. In feite gaat het niet om nieuwe stromingen, maar
om de extreme uitwassen van het gesloten gezinsideaal. Deze mensen formuleren
hun antwoord echter wel zo, dat ze vinden dat ze weer traditioneler geworden
zijn in hun denken.
De meesten die veranderden, deden dit toch, ook volgens him eigen zeggen, in
progressieve richting.
"Ben met de tijd mee-geëvolueerd."
"Ik werd geleefd, ik heb er vroeger nooit zo over gedacht."
"Ik was 10 jaar geleden een enorm conservatieve bal, ik vond het huwelijk wel
mooi, stabiel".
"Ik heb nu meer behoefte aan privacy dan vroeger."
"Je groeit op om te trouwen, met die scheiding realiseerde ik me pas dat 't niet
zo vanzelfsprekend is."
"Ja, die zijn wel veranderd, door frustratie. Ben wel blij met de ervaring. Ik
heb gezien hoe afhankelijk is geweest ben";
"Ben zelfstandiger gaan leven, dat ga je ook appreciëren, de gewoontes slijten
erin."
Het zijn allemaal uitingen van veranderingen. Veelal vonden ze tegen het einde
van het huwelijk plaats, dan wel erna. Sommigen zeggen echter met de tijd te
zijn meegegaan. Over de grote groep mensen die de oude ideeën trouw bleef, valt
minder rechtstreeks iets te melden. Bij deze vraag kregen we dan doorgaans een kort
antwoord: "Nee hoor, altijd zo gedacht." Ook voor een vertegenwoordiger van de
extra traditionele stroming (twee) wordt hier nog een plaatsje ingeruimd. "We
wisten niks. Alleen dat er twee soorten mensen waren. Verder wisten we niks.
Ook niks van sex."

Veranderden Uw ideeën over wat een goede of ideale paarrelatie ken
merkt (Bijlage 1, vraag 4b)? Het beeld dat de antwoorden opleveren,
komt sterk overeen met de analyse van de antwoorden op dezelfde
vraag over de leefvorm. Dit wijst op interne consistentie en be
trouwbare informatie.
Van de respondenten zegt 44% kortweg dezelfde ideeën altijd te hebben gekoes
terd. Meer respondenten zeggen nu ook, dat ze wel veranderd zijn, maar dat ze
er vroeger nooit zo over hebben nagedacht of dat ze niet zo veranderd zijn,
maar dat alles meer omlijnd is. 40% Van de respondenten vindt, dat ze in hun
ideeën veranderd zijn, voor de meesten gaat het om een verandering van close
factoren naar open-factoren. Er wordt gemeld dat men meer de vrienden is gaan
kiezen, zelfstandiger is geworden, toleranter ten opzichte van het doen en
laten van de ander. Ook zijn er mensen die het belang van wederzijdse inbreng
en gelijkheid hoger gingen schatten.
"Vroeger dacht ik, als de man maar veel cadeautjes geeft, aandacht aan je be
steedt, graag kinderen van je wil hebben, trots op je dee - dan is 't goed."
Dan zijn er nog de mensen die vinden dat ze traditioneler geworden zijn (2%).
In feite gaat het hier weer om hetzelfde type verschijnsel als vermeld bij de
leefvorm. Men heeft tijdens het huwelijk experimenteer-ideologieën opgebouwd en
getracht ernaar te leven. Voor of na de scheiding is men erop teruggekomen. Ook
deze "van-alles-moet-kunnen"-ideologieën zijn meer te beschouwen als uitwassen
van de derde stroming dan als onderdelen van de nieuwere stromingen waarin van
een geleidelijke ontwikkeling sprake is.
Vrouw, 30+
"Ben wel veranderd. Eerst had ik van die sextant-ideeën, met iedereen
vrijen. Dat heb ik best uitgeprobeerd en dat vond ik ook heel leuk.
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niet meer zo achter. Toen merkte ik ook wel conflicten en jaloezie,
maar dan zei je: dat is je opvoeding, daar moet je overheen kunnen
groeien. Heel radicaal. Alles wat met burgerlijkheid te maken had,
moest overboord."
Dergelijke vermindering in radicale denkbeelden en ook degenen die zeggen met
al die "sex-dingen" minder druk bezig te zijn dan in het huwelijk, duiden door
gaans meer op een overgang naar een nieuwere stroming dan op een teruggang.

Uit dit al mag opgemaakt worden, dat er ongeveer even vaak sprake
is van wel als van geen verandering in het waardenstelsel bij de
respondenten. Als een verandering

is opgetreden, is dit vaak ge

beurd in de laatste huwelijksfase of in de eerste tijd na de schei
ding als men een nieuwe leefvorm ontwikkelt. Daarmee zijn de gescheidenen zeer duidelijk de categorie waar nieuwe denkbeelden zich
versneld zullen vastzetten. De voorgaande analyse geeft aanleiding
tot deze conclusie, in de volgende paragraaf kan dit inzicht verder
getoetst worden door vergelijking met de Nederlandse bevolking.
Wat echter voor het onderzoek van groot belang is, is de conclusie
dat bijna alle geïnterviewde gescheidenen vanuit een vrij traditio
neel waardenpatroon het huwelijk zijn gestart. Pas bij het ontstaan
van problemen of wel erna veranderde een deel van inzichten. Hier
door wordt in dit onderzoek de mogelijkheid geblokkeerd na te gaan
of verschil in ideaalbeelden vroeg in het huwelijk een gedifferen
tieerd verloop van het huwelijk en de scheidingsmotieven alsook
van de gevolgen van echtscheiding laat zien. De grote meerderheid van
de respondenten (85%) is gestart vanuit een traditioneel, gesloten gezinsideaal.

Van 3% is het onduidelijk hoe de waarden in het begin van het

huwelijk lagen. Bij 8% worden waarden getroffen, die niet ver ver
wijderd zijn van het traditionele ideaal. Ze zijn in de vierde
stroming (hoofdstuk III) beschreven als kenmerkend voor een over
gangssituatie. Met andere woorden, er zijn maar 7 mensen (4%), die
melden van den beginne af zelfstandigheid, vrijheid, openheid naar
buiten, eigen vrienden e.d. te hebben nagestreefd. Dit aantal is
veel te weinig om een analyse naar samenhang tussen stroming van
vroeger en andere scheidingsfacetten te kunnen uitvoeren.
Deze geringe vertegenwoordiging viel te verwachten, daar immers de
meeste huwelijken zijn gesloten in een tijd (vöór 1970), dat het
traditionele gezinsideaal (derde stroming) nog praktisch "alleen
heerser" was. Om ëën van de vragen in het zevende deel van de
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kozen de samenhang te bestuderen tussen de huwelijks- en scheidingskenmerken enerzijds en de huidige ideaalbeelden van de res
pondent anderzijds. We moeten ons dan wel sterk bewust zijn van
het feit dat oorzaak en gevolg zich niet laten bepalen. Men kan
in ideeën wel of niet veranderd zijn door een bepaald type erva
ring; ook het omgekeerde is mogelijk. Omdat het tijdstip van ver
andering van de denkbeelden niet exact is vast te stellen, is het
onmogelijk voor bepaalde terreinen, bijvoorbeeld de gevolgen van
de scheiding, ervan uit te gaan dat deze zich ontwikkelden na de
verandering in ideaalbeelden. Met deze werkwijze, het hanteren
van de ideaalbeelden ten tijde van het interview, vallen dan ook
minder duidelijke samenhangen te verwachten. Een start met een
nieuw waardenstelsel zal eerder de ervaringen beïnvloeden dan een
verandering naderhand. "Iets" bestuderen kan kwalitatief minder
opleveren dan "niets" bestuderen, namelijk onjuiste informatie.
In dit geval lijkt echter, als de hiervoor geschetste problematiek
goed in het oog wordt gehouden, wel een verdieping van inzicht van
deze "noodsprong" verwacht te mogen worden, want aanzetten tot
verandering van denkbeelden zijn vaak al veel eerder aanwezig.
Een landelijk representatief onderzoek
Op basis van het vooronderzoek naar ideaalbeelden werden uitspraken opgesteld
die ook binnen een ander onderzoek aan een landelijk representatief deel van
de Nederlandse bevolking zijn voorgelegd (C. Cozijn en N. van der Werff, 1981).
In tabel 14 (blz. 124 t/m 126) zijn deze uitkomsten mede vermeld. Alleen de
eerste twee schalen (tabel 14 en 15) werden gebruikt en niet steeds alle items.
De verschillen zijn duidelijk. Steeds nemen de gescheidenen als geheel een ge

middeld •progressiever standpunt in dan de Nederlandse bevolking.

De oorzaak ervan moet ten dele gezocht worden in het feit, dat de gescheidenen
als categorie specifieke kenmerken vertonen. Men is gemiddeld wat jonger, en
men wordt meer in de progressieve en niet-godsdienstige regionen van de samen
leving aangetroffen. Bovendien is onder de onderhavige groep het aantal rela
tief hoog-opgeleiden oververtegenwoordigd in vergelijking met de Nederlandse
situatie. Dit werkt mee aan een meer progressieve instelling, los van het feit
dat het om gescheidenen gaat. Toch mag verondersteld worden, dat ook de erva
ring van de echtscheiding ertoe heeft bijgedragen dat de uitkomsten onder de
betrokkenen vaker in progressieve richting uitvallen. (Landelijk zijn de cij
fers - nog - niet gespecificeerd naar milieu, anders kon dit een goede toets
zijn voor deze uitspraak.) Voorgaande conclusie is gebaseerd op het feit dat
bij de uitspraken van Schaal I, waar de eigen ervaringen bij uitstek in het ge
ding zijn, de verschillen het grootst zijn. Bij de uitspraak dat het huwelijk
de meest unieke band is in het leven, zijn de verschillen overtuigend. Landelijk
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pondenten ligt het gemiddelde in tussen "eens noch oneens" en "grote lijnen on
eens" (3.3). Grote verschillen van bijna één punt gemiddeld worden aangetroffen
bij de vragen die handelen over de taakverdeling, apart op vacantie gaan en ge
volgen van echtscheiding voor de kinderen. (Overigens vindt bij dit laatste
item nog bijna 2/3 van de gescheiden respondenten, dat de kinderen de dupe zijn.)
De items die minder direct met de huwelijkservaring te maken hebben, zoals het
verschil tussen huwelijk en samenwonen, paarvorming als natuurlijke zaak en
kinderen opvangen na school, laten alle een verschil zien van een halve punt
gemiddeld of minder. Het ziet ernaar uit, dat echtscheiding op sommige terrei
nen de ideeën sterker doet veranderen dan op andere. Dat zal de poging in de
volgende paragraaf om consistente gehelen te ontdekken per individu er niet ge
makkelijker op maken.
Het landelijk materiaal is door de onderzoekers Cozijn en Van der Werff aan een
factoranalyse onderworpen. De variabelen met gering discriminerend vermogen
worden daarbij uitgeschakeld. Daarmee vervalt de Ij vraag. De onderzoekers con
cluderen ten aanzien van de overige items van Schaal I: "De uitgevoerde analyse
wijst niet alleen in de richting dat alle items dezelfde betekenisruimte indi
ceren (alle items "laden" hoog op de eerste principale component), maar wijst
tevens in de richting van unidimensionaliteit, doordat slechts één factor ge
ëxtraheerd werd die een Eigenwaarde van minstens 1,0 heeft." Een unidimensionele schaal "moderniteit in de opvattingen omtrent huwelijk en gezin" werd ge
vonden. Deze schaal zal gebruikt worden bij de controle op de vastgestelde stro
mingen. Hierbij wordt dan evenwel het item verwijderd, waarbij bij de invulling
bleek dat het op verschillende wijze geïnterpreteerd werd. Het betreft het ver
schil huwelijk - samenwonen (a), sommigen vonden huwelijk beter, anderen vonden
samenwonen beter, beiden vulden in: "oneens". Ook wordt het item weggelaten
waar het percentage onbekend en geen mening relatief groot is (k). Tenslotte
wordt het item over de werkverdeling (p) niet opgenomen, omdat het een equiva
lent vormt van eén eerdere uitspraak (h). In de interviews blijken de reacties
op p dubbelzinniger te zijn dan op h.
Schaal II bevat aanzienlijk meer items die weinig discriminerend vermogen heb
ben, dus uit moeten vallen. Het betreft de items a (veel samen doen), f (samen
oud worden), h (seksuele trouw), i (samen eigen kinderen hebben) en k (aanpas
sen aan elkaar). Dit blijken alle kenmerken te zijn van het in elkaar opgaan
van de partners. Kennelijk is men het, volgens de onderzoekers, over de geza
menlijkheidsaspecten wel eens, het verschil in waardering op dit terrein komt
tot stand via het belang dat gehecht wordt aan het behoud van de eigen zelfstan
digheid. Deze uitkomst versterkt de hypothese dat de Nederlandse bevolking zich
nog vooral in de derde stroming bevindt en deels in een overgang van de derde
naar de vijfde (Weeda, 1982). De onderzoekers van het Ministerie van Justitie
moesten nog een ander item laten vallen, het laatste dat het gemeenschappelijk
heidsaspect benadrukt, namelijk b (zelfopoffering). Dit item heeft niet dezelf
de betekenis als de andere, het laadt als enige hoog op een tweede factor. De
overige vijf items blijken als een unidimensionele schaal "Behoud van de eigen
zelfstandigheid in de relatie" uit de bus te komen, zij het, dat het item d
(ruzie) niet zo hoog laadt op de factor. In de volgende paragraaf zal deze
schaal worden gebruikt. Omdat het percentage onbekend bij het item "ieder eigen
dingen doen" relatief groot is, wordt ook deze vraag er uitgehaald. Er blijven
dan drie over: ieder aparte vrienden hebben; voor jezelf opkomen; financieel on
afhankelijk van elkaar zijn.
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Bepaling van de stroming van de respondent
Voor de vaststelling van de stroming waartoe de respondent gerekend
kan worden, is een beoordeling door de onderzoekster gehanteerd van
de zeer uiteenlopende informatie. Zowel de zes open vragen naar
ideaalbeelden als de vele gesloten vragen zijn ervoor grondig be
studeerd. Per respondent noteerde ik wat tégen en wat voor een be
paalde stroming pleit. Hierbij wordt uitgegaan van de kenmerken
van de stromingen, zoals beschreven in hoofdstuk III en in andere
publicaties over het vooronderzoek. Zo geeft de stroming een to
taalbeeld aan, waarop sterk een stempel van de onderzoekster drukt.
Echter kan door een kwantitatieve analyse worden getoetst of een
reële mate van samenhang tussen stroming en schaalonderdelen is
aan te treffen. Deze toetsing achteraf'geeft aan of de werkwijze
in kwantitatief opzicht heeft voldaan. Bewust is ervoor gekozen de
stroming niet vast te stellen op basis van computerberekening. Door
het open en zeer gevarieerde materiaal is het mogelijk bepaalde
uitspraken op hun waarde te schatten, in de context van wat iemand
in het algemeen zegt. Een progressief antwoord kan tegen de achter
grond van het gehele persoonlijke verhaal een conservatieve instel
ling verhullen. Voor de onderzoekster, die zeer vertrouwd is met
de verhalen, is het mogelijk de hele persoon mee te laten tellen
bij de uiteindelijke vaststelling. Dat neemt niet weg, dat daar de
gevaren aan verbonden zijn van bevooroordeeldheid. Vandaar dat een
kwantitatieve controle na afloop van groot belang is. Te grote af
wijkingen moeten verklaarbaar zijn, of de indeling is onbetrouwbaar.
Natuurlijk was het vaak niet gemakkelijk de mensen een "plaats" toe te bedelen.
167 Respondenten onderbrengen in zo'n 5 à 6 categorieën vergt grove simplifica
ties en verlies van het unieke. Aan de andere kant bleek het ook nogal eens een
voudig, met name voor degenen die de meningen van de traditionele kijk op het
gezin (stroming drie) vertolken. Bij de leefvormen komen dan alleen huwelijk en
gezin en eventueel ook samenwonen zonder kinderen er positief vanaf, alle andere
eindigen ver in de negatieve sector. Met het vorderen van de uitwerking van de
gegevens is dit beeld, dat wordt teruggevonden in de open vragen, steeds makke
lijker te herkennen. Daarnaast zijn er degenen die op Slles de nadruk leggen samen zo veel mogelijk doen, elkaar vrijlaten. Het huwelijk en samenwonen hebben
de meeste bekoring. Bij de taakverdeling willen deze respondenten meer dan vroe
ger samen doen. Het is daarom niet zo moeilijk in hen vertegenwoordigers van de
vierde stroming te herkennen. Als men veel minder de gezamenlijke eenheid bena
drukt, maar nog wel de paarrelatie als de meest wenselijke beschouwt, komt de
vijfde stroming aan bod. Gaat men daarentegen de paarrelatie in twijfel trekken
en gaat men duidelijk denken over andere vormen van samenleven met een grote,
persoonlijke vrijheid, dan' wordt stroming zes gemeld. Is men erg zeker over

- 114 -

nieuwe individuele leefwijzen - alleen, eventueel met LAT-relatie of (als paar)
in een woongemeenschap -, dan komt de zevende stroming in aanmerking. Voorts
zijn er nog de enkelen, die meer vanuit de buurtgedachte leven dan vanuit het
gezinsideaal. Zij vertegenwoordigen de tweede stroming.
De problemen zijn niet altijd groot als mensen partieel verschillend denken;
als ze bijvoorbeeld traditionele opvattingen over huwelijk en gezin hebben en
ook zeggen de woongemeenschap zo aantrekkelijk te vinden. Het is dan niet moei
lijk vast te stellen tegen welke achtergronden beide gewogen moeten worden.
Soms vindt men een woongemeenschap aantrekkelijk vanuit de gedachte dat het ver
zorging en gezélligheid zal opbrengen. Het beeld blijft dan dat van de tradi
tionele stroming. Moeilijker is het als onder de opvattingen over huwelijk en
gezin zowel (zeer) progressieve als (zeer) conservatieve voorkomen. Het alge
hele beeld wordt dan als beslissend genomen, maar de beslissing is soms niet
eenvoudig. Dat resulteerde in vier maal de codering: "onduidelijk". De tegen
strijdigheden zijn te groot. Anderzijds kon ik soms niet kiezen tussen twee el
kaar opvolgende stromingen, waarvoor ik een aparte tussen-categorie creëerde.

Met deze beoordeling zijn de aantallen gevonden zoals vermeld in
tabel 8.
Tabel 8. Verdeling van de 1S7 respondenten naar geslacht over de in hoofdstuk
III onderscheiden stromingen, in procenten.
totaal

mannen

stroming 2 à 3
stroming 3
subtotaal 3

3
45

5
53

stroming 3 à 4
stroming 4
subtotaal 4

2
19

stroming 4 à 5
stroming 5
subtotaal 5

1
13

stroming 6
stroming 7
subtotaal 6 en 7
onduidelijk
Totaal

48

58

21

15
12

16

101 (n- 167)

24

16

15
12
6

13

2

40
3
21

1
11
14

2

1
39

16

13
3

vrouwen

18

13
1

1

100 (n» 76)

3

3

100 (n* 91)

Uit de tabel wordt duidelijk, welke arbitraire beslissing achter
af is genomen om een overzichtelijke indeling te krijgen met goed
bevolkte cellen. Bij iedere overgangsverwijzing wordt de hogere
stroming aangehouden. De argumentatie hiervoor is, dat men zich in
een overgangsfase naar die nieuwe stroming bevindt. Stroming zes
en zeven zijn samengenomen, omdat de laatste te weinig mensen telt.
Beide gaan nu verder onder dezelfde vlag. Voor de analyse van
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gelaten. De procentuele verdeling wordt dan de volgende:
totaal

mannen

stroming 3 (gesloten gezinseenheid)

49

59

41

stroming 4 (samen groeien)
stroming 5 (individu in paarrelatie)

21

17

25

14
16

12
13

16

stroming 6/7 (vriendschapsnetwerken)

101
(n= 75)

100

100
(n= 163)

vrouwen

18
(n- 88)

De tabel toont ten eerste aan, dat de mannen over de gehele linie
wat minder progressief zijn dan de vrouwen. Gelukkig, zou ik haast
zeggen, niet om een moreel oordeel te uiten, maar omdat in het
voorgaande, als er onderscheid was, steeds deze richting in het
verschil gevonden werd bij de afzonderlijke, open zowel als de ge
sloten vragen. Ook is in één oogopslag duidelijk, dat het soms
aantrekkelijk zal zijn de traditioneel-denkenden te plaatsen te
genover de minder traditioneel-denkenden. Stroming drie bevat on
geveer evenveel mensen als de andere drie tezamen. Daarmee is ove
rigens de versimpeling van het materiaal vel erg sterk doorgevoerd.
Dan komt nu de kwantitatieve analyse aan bod. Om te beginnen kan wor
den nagegaan, hoe de twee in de vorige paragraaf onderscheiden
schalen zich tot elkaar verhouden.
Als ieder verband ontbreekt tussen moderniteit in huwelijksopvattingen en stre
ven naar zelfstandigheid in relaties, kan de idee van één min of meer consisten
te stroming wel verworpen worden voor deze groep. Daartoe worden de betreffende
items per schaal gesommeerd, waarbij het meest traditionele antwoord het getal
1 krijgt en het meest moderne resp. op zelfstandigheid duidende antwoord het
getal 5 resp. 7. Schaal I met zes afzonderlijke items varieert dan van 6 (zeer
traditioneel) tot 30 (zeer modern). Op Schaal II met drie items kan ten laagste
3 (zeer onzelfstandig) en ten hoogste 21 (zeer zelfstandig) gescoord worden.
Ten aanzien van beide schalen zijn de twee uitersten in de respondentengroep
vertegenwoordigd. Het verband tussen de totaalscores op de twee schalen blijkt
erg sterk te zijn. Als men op de ene schaal relatief laag scoort, is de kans
groot dat er op de andere schaal ook laag wordt gescoord. Toch zijn er nog ze
ker wel zo'n dertig respondenten die op de ene schaal hoog scoren en op de an
dere laag. Zij blijken bij teruggaan naar de begininformatie vaak mensen te
zijn, die bij de ene schaal meer hun ideaalbeeld verwoord hebben en bij de an
dere schaal meer hun persoonlijke situatie vervlochten hebben met de antwoor
den. Het ideaalbeeld heeft dan de doorslag gegeven.
Hoe verhouden de schalen zich nu ten opzichte van de indeling in vier stromin
gen (3 t/m 6/7)? Volgens de computer (significantieberekening) is er sprake
van een sterk verband, maar ook hier komen mensen voor die een progressieve
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versa. De onderstaande tabel geeft een beeld ervan, waarbij bij de schalen in
vier resp. drie gelijke stukken zijn gesneden.

Tabel 9. Samenhang tussen toegekende stroming en positie op de Schaal I
"Moderniteit huwelijksopvatting" en Sahaal II "Zelfstandigheid in de
relatie"t in procenten.
Schaal I

traditioneel

iets
traditioneel

iets
modern

modern

totaal

stroming 3
(gezinseenheid)

49

36

12

4

101
(n= 80)

stroming 4
(samen groeien)

9

29

53

9

100
(n= 34)

14

45

41

100
(n- 23)

17

82

99
(n- 26)

stroming 5
(individu in
paarrelatie)
stroming 6/7
(vriendschapsnetwerken)
Schaal II

traditioneel

traditioneel/
modern

modern

totaal

stroming 3
(gezinseenheid)

46

34

20

100
(n= 80)

stroming 4
(samen groeien)

16

45

39

100
(n- 34)

5

45

50

100
(n- 23)

16

84

100
(n- 26)

stroming 5
(individu in
paarrelatie)
stroming 6/7
(vriendschaps
netwerken)

Er is een poging ondernomen na te gaan hoe de verdeling naar stroming zich ver
houdt tot leder gevraagd item afzonderlijk. Het gaat hierbij om de volledige
lijst met gesloten vragen die totaal 50 items bevat. Van deze 50 items zijn er
9 die, gerelateerd aan de stroming van de respondenten, een relatief gering
verband laten zien. (Tabellen 14,a,d,p, 15,l,m,p,r,s en 16,g.) Daartegenover
staan 26 items die een sterke samenhang aangeven. De overige 15 items vertonen
een redelijk significant verband. Ook hier blijkt een zeer bevredigende samen
hang te bestaan. De items met een lage correlatie differentiëren soms slecht
(zoals aantrekkingskracht of seksuele bevrediging), een andere maal zijn ze
dubbelzinnig opgevat door de respondenten (zoals verschil samenwonen - huwelijk
of leukste situatie taken verdelen).

De categorisatie via een beslissing van de onderzoekster blijkt in
ruime mate ondersteund te worden door het kwantitatieve materiaal.
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tig heen en weer gaan tussen kwalitatieve en kwantitatieve gege
vens, een vruchtbare te zijn.
Samenhangen van de stroming met sociale kenmerken van de
respondent
Enkele hypothesen kunnen deze paragraaf inleiden, want op basis
van de gezinssociologische literatuur èn op basis van het verrich
te vooronderzoek zijn er meerdere vermoedelijke samenhangen aan
gegeven. De verwachtingen zijn dan de volgende:
- naarmate mensen ouder zijn, is de stroming een meer traditionele;
- naarmate het milieu van de mensen lager is, is de stroming een
meer traditionele;
- godsdienstigen behoren tot een meer traditionele stroming dan
niet-godsdienstigen;
- naarmate de politieke overtuiging een conservatievere is, is de
stroming een meer traditionele;
- mensen met kinderen behoren tot een meer traditionele stroming
dan mensen zonder kinderen.
Allereerst is de leeftijd, genoemd. De verwachte samenhang tussen
leeftijd en stroming is waarschijnlijk omdat in verschillende pe
rioden van de maatschappelijke ontwikkeling de respondenten op
groeiden en waarden verinnerlijkten. Daar staat echter tegenover,
dat oudere mensen door meer levenservaring meer gelegenheid hadden
algemeen heersende opvattingen kritisch te beschouwen. Met name
bij de oudere gescheidenen kan dit effect optreden. Hun romanti
sche gezinsideaal is vaak sterk strijdig gebleken met de realiteit
van het gezinsleven. De gescheiden jonge mensen zijn wellicht meer
geneigd vast te houden aan oude idealen. Het eerste huwelijk wordt
dan gezien als een vergissing, een foute keuze; men heeft de hoop
alsnog het leven de ideaal geachte inhoud te geven via het geslo
ten gezinsmodel. Laat ons kijken wat de cijfers zeggen.
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Tabel 10. Stroming van 163 respondenten naar leeftijd, in proeenten.
stroming 3
gezins
eenheid

stroming 4
samen
groeien

88

6

stroming 5
individu in
paarrelatie

stroming 6/7
vriendschaps1netwerken

Totaal

Geboren:
vôôr 1925

-

6

100 (n= 16)

1925 - 1937

55

13

23

10

101 (n= 31)

1938 - 1946

50

20

15

15

100 (n- 60)

na 1946

34

30

13

23

100 (n= 56)

21
(n=» 34)

14
(n- 23)

16
(n- 26)

Totaal

49
(n- 80)

100
(n= 163)

Er blijkt een niet rechtlijnig verband tussen leeftijd en stroming
op te treden. Voor de oudere mensen geldt zeker dat ze hoofdzake
lijk in de traditionele stroming drie te vinden zijn.
Het is dan opvallend, dat binnen de daaropvolgende categorie, mensen die ten
tijde van het interview tussen de 43 en 55 jaar waren, de vijfde stroming re
latief hoog scoort. Overigens is de traditionele stroming nog iets meer dan ge
middeld vertegenwoordigd binnen deze groep mensen. Het ziet ernaar uit dat hier
de twee tegengestelde krachten hun werk doen. Echt nieuwe vormen waar in de zes
de en zevende stroming naar wordt gezocht, liggen te ver van het socialisatiemodel van deze mensen op middelbare leeftijd. Het leven heeft deze mensen, na
langdurig samengaan met één ander, vaak geleerd dat de gesloten paar-eenheid
tot strubbelingen leidt. Ze kiezen relatief vaak voor de open paarrelatie mèt
individuele zelfstandigheid. De 34 - 42 jarigen geven de gemiddelde verdeling
over de stromingen weer. Anders ligt het bij de jongste leeftijdsgroep. Daar
zijn de vierde en de zesde/zevende stroming duidelijk oververtegenwoordigd. Ove
rigens is hier de traditionele stroming het meest ondervertegenwoordigd van
alle leeftijdscategorieën, wat wel een bevestiging is van de vermoede samenhang
tussen socialisatieperiode en ideaalbeeld. In het licht van de eerder genoemde
idee dat een aantal jongeren nog hoop heeft op een gesloten gezinsleven - ze
zijn doorgaans minder ontmoedigd dan ouderen en ze zien meer realisatiekansen - is
het begrijpelijk dat de vierde stroming sterk vertegenwoordigd is. Men wil het
oude behouden, maar gaat ook met de tijd mee naar het nieuwe. Dat is kenmerkend
voor deze vierde stroming. De gesloten paar-eenheid wordt gecombineerd met de
uitwerking van de behoefte aan zelfontplooiing en ontwikkeling. In het licht van
de hypothese is het verder niet verwonderlijk dat de nieuwste stroming alleen
in deze leeftijdscategorie belangrijk oververtegenwoordigd is. Met name onder de
jongeren tref je wensen aan over geheel nieuwe leefstijlen. Eigenlijk is het al
leen de vijfde stroming die een bijzondere positie laat zien. Daarmee lijkt de
ze stroming meer dan de andere een op zichzelf staande te zijn (waar het de
groep gescheidenen betreft) en minder een logisch onderdeel van drie naar zes/
zeven.

Vervolgens komt het milieu aan bod. Veel literatuur toont aan, dat
nieuwe denkbeelden in hogere lagen van de bevolking het eerst door
dringen en daarna geleidelijk aan zich verbreiden onder de overige
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heeft ook deze weg gevolgd. Er zijn geen omstandigheden, die de
situatie voor de gescheidenen verschillend maken. De hoger opge
leide gescheidenen zullen zich misschien zelfs gemakkelijker door
de ervaringen een nieuw stelsel van ideaalbeelden eigen maken.
Eerder mag dus verondersteld worden, dat het milieu-effect ver
sterkt wordt onder gescheiden mensen. Hoog opgeleide mensen zijn
vaak meer bezig met reflectie en analyse van wat ze op hun weg te
genkomen. Als oude idealen niet overeenkomen met de ervaringen,
zullen ze wellicht eerder overboord gezet worden en meer of minder
ingrijpend door nieuwe vervangen worden. Laat ons de uitkomsten
bezien.
Tabel 11. Stroming van 163 respondenten naar milieu, in procenten.
stroming 3
gezins
eenheid

stroming 4
samen
groeien

stroming 5
individu in
paarrelatie

milieu 1
(lager)

77

12

11

milieu 2
(midden)

41

38

9

12

100
(n= 58)

25

10

25

40

100
(n= 48)

14
(n- 23)

16
(n- 26)

milieu 3
(hoger)

Totaal

49
(n= 80)

21
(n«= 34)

stroming 6/7
vriendschapsnetwerken

Totaal

100
(n- 57)

100
(n- 163)

Het verband is sterk. We zien dat in het lagere milieu de derde
stroming oververtegenwoordigd is, de vierde en vijfde zijn onder
vertegenwoordigd en de zesde/zevende ontbreekt. Het hoogste der
onderscheiden milieus laat zeer expliciet de omgekeerde trend zien.
Drie en vier zijn ondervertegenwoordigd, vijf is belangrijk over
vertegenwoordigd, vijf is belangrijk oververtegenwoordigd en zes/
zeven is dat nog sterker. Opvallend is voorts de relatief sterke
positie van stroming vier in het middenmilieu. Hoewel dit in over
eenstemming is met de hypothese, wordt dit ook veroorzaakt door
het feit dat tot deze stroming relatief veel jongeren zonder kin
deren behoren. We zagen bij de factor leeftijd al, dat deze
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tegenwoordigd is. Dat zal zeker gelden voor het middenmilieu, waar
de nieuwe leefstijlen van de zesde/zevende stroming minder zijn
doorgedrongen. Door deze leeftijdsvertekening telt dit middenmilieu
ook relatief weinig vertegenwoordigers van de vijfde stroming.
Gesteld werd, dat godsdienstigen eerder in de traditionele stromingen
zijn aan te treffen dan niet-godsdienstigen. Omdat het kerkgenoot
schap niet steeds een waardenstelsel weerspiegelt, is gekozen voor
de factor godsdienstigheid. Echter mag toch wel van beide worden
aangenomen, dat ze zullen discrimineren.
Een christelijke opvoeding kan lang een nawerking hebben, al heeft men de gods
dienstige principes zelf laten vallen. De richting van het vermoedelijke ver
band zal niet verbazen. Het zijn juist de officiële kerken die met kracht de
traditionele gezinswaarden vertolken.
Het verband blijkt zeker aanwezig te zijn. De 77 buitenkerkelijken zijn rela
tief het minst te vinden in de derde stroming en relatief vaak in de zesde/
zevende. Het gemiddelde binnen deze categorie is 47%, de percentages voor de
derde tot en met de zesde/zevende stroming zijn resp. 39, 47, 44, 77. De acht
gereformeerden behoren op één na allen tot de derde stroming. Bij de roomskatholieken en de Nederlands-hervormden zijn de vertegenwoordigers verdeeld
over de derde tot en met de vijfde stroming. De zesde/zevende stroming is bij
hen sterk ondervertegenwoordigd.
De godsdienstigheid vraagt evenwel nu de aandacht. Daartoe werden de categorieen "Ja" en "Enigszins" tezamen genomen en gesteld tegenover de mensen die zeg
gen niet godsdienstig te zijn. Tabel 12 laat de uitkomsten zien.

Tabel 12 resp. Tabel 13. Stroming van IS3 respondenten naar godsdienstigheid
resp. naar politieke overtuiging. In procenten.
Tabel 12

stroming 6/7

Totaal

stroming 3

stroming 4

stroming 5

wel godsdienstig

58

21

13

8

100 (n- 38)

niet godsdienstig

46

21

14

18

99 (n=125)

9

9

22

61

101 (n» 23)

47

26

8

20

101 (n= 51)

midden

50

25

25

-

100 (n- 20)

rechtse partijen

62

23

13

3

101 (n= 40)

weet niet

70

19

U

-

100 (n= 27)

Tabel 13
ultra-linkse partijen
linkse partijen

Het is een dichotome samenhang ditmaal, echter de verschillen zijn
niet erg groot, zoals dat de voorgaande raaien wel het geval was.
We moeten erop bedacht zijn dat - eerder werd het al gesteld milieu en godsdienstigheid licht samenhingen. In het laagste milieu
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worden relatief meer godsdienstigen aangetroffen. Deze twee fac
toren zullen elkaar volgens de hypothesen versterken en het is
daarom goed om na te gaan in hoeverre ze werkzaam blijven als de
ander constant wordt gehouden.
Laat ons eerst nader de invloed van de godsdienstigheid bezien. Als we deze in
het lagere milieu onderzoeken, blijft de invloed aanwezig, maar is deze minder
groot. Noch onder godsdienstigen, noch onder niet-godsdienstigen komt in dit
milieu de zesde/zevende stroming voor en bij beide is de derde stroming zeer
sterk vertegenwoordigd (83% resp. 74%). Eenzelfde analyse binnen het hogere
milieu levert op dat de niet-godsdienstigen wel meer dan de godsdienstigen in
de vijfde en zesde stroming worden aangetroffen, maar ook meer in de derde.
Hier is dus geen rechtlijnig verband. Om de invloed van de factor milieu te on
derzoeken, wordt bekeken hoe de godsdienstigen verspreid zijn over de verschil
lende milieus. Er blijkt dan nog steeds een nauwe samenhang aanwezig te zijn.
De factor godsdienstigheid doet daar kennelijk geen afbreuk aan. De godsdienstigen
uit het lagere milieu zijn hoofdzakelijk te vinden binnen de derde stroming
(83%). De godsdienstigen uit het middenmilieu worden daar minder aangetroffen
(64%) en de godsdienstigen uit het hogere milieu behoren er weinig toe (17%).

Godsdienstigheid zowel als milieu oefent een invloed uit op de
traditionaliteit van de stroming van de respondent., maar de in
vloed van het milieu is sterker.
Dat de progressiviteit in de politieke overtuiging samenhangt met de mo
derniteit van de opvattingen, lijkt een voor de hand liggende ver
onderstelling. Desalniettemin dient deze veronderstelling getoetst
te worden.
Daarbij doet de moeilijkheid zich voor dat de politieke partijen niet een gaaf
continuum weerspiegelen van conservatief naar progressief. Het lijkt het beste
de "linkse" partijen (PvdA, combinatie links, links) te vergelijken met de
"rechtse" (CDA, WD, SGP e.d.). Daarbij kan, om de schaal glijdend te maken,
een middencategorie worden onderscheiden van degenen die zeggen D'66 te stem
men dan wel degenen die ronduit zeggen "ergens in 't midden". Extra-links is
zodanig sterk vertegenwoordigd dat dit apart kan worden opgenomen (PSP, PPR,
CPN, SP). Tabel 13 geeft de uitkomsten aan.
Bij de rechtse partijen is de derde stroming het sterkst oververtegenwoordigd, erna
komt de categorie "weet niet". Het verschil tussen midden en linkse partijen is
gering ten aanzien van de derde stroming. Beide malen ligt het percentage vlak
bij het gemiddelde. Daarmee is het percentage onder deze linksen relatief hoog,
wat te verklaren valt uit de tegengestelde invloed van de factor milieu. Ver
tegenwoordigers van het lagere milieu stemmen relatief veel PvdA. De hoog-opgeleide PvdA-stemmers neigen tot de 6e/7e stroming. Bij een nadere analyse blijkt,
dat beide factoren, partij en milieu, los van elkaar ook een werking blijven
houden. Bij de middengroepering (vooral D'66) is de vijfde stroming het sterkst
vertegenwoordigd. Men houdt van persoonlijke vrijheid, maar wil een niet te al
ternatieve leefstijl. De ultra-linkse stemmers laten volledig het verwachte
beeld zien. Een overmaat aan mensen uit de zesde/zevende stroming treffen we
hier aan.

Tenslotte dient nog het effect van het hebben van kinderen aangege
ven te worden. Dit stelt ons echter voor grotere problemen dan de

- 122 andere variabelen.
Da kinderlozen zijn relatief jong en komen bovendien veel uit de middengroepe
ring. Er zijn maar enkele ouderen die kinderloos bleven, het zijn er niet ge
noeg om de factor leeftijd te elimineren. Dat de aanwezigheid van kinderen ge
associeerd zal zijn met een hang naar een traditioneel waardenstelsel, wordt
verwacht op grond van het feit dat men zich ermee vaak in het gezinsideaal
heeft geschikt en vanuit de verantwoordelijkheid tegenover kinderen meer behou
dend staat tegenover nieuwe denkbeelden. De veronderstelde samenhang wordt te
ruggevonden. Daarmee wordt deze hypothese in ieder geval niet weerlegd. In de
derde stroming heeft 20% geen kinderen, in da drie volgende stromingen zijn de
percentages resp. 32, 30, 53.

Al met al is uit deze analyse een beeld ontstaan dat redelijk over
eenkomt met de uitgangshypothesen. Het milieu vertoont het sterk
ste verband met de ideaalbeelden. Bij politieke overtuiging en
godsdienstigheid valt eveneens een verband te constateren. De leef
tijd heeft op verschillende punten een afwijkende uitwerking, maar
wel op verklaarbare gronden. De resultaten met betrekking tot aan
wezigheid van kinderen spraken de hypothese niet tegen, voorzich
tigheid is hier geboden vanwege de nauwe samenhang met de leeftijd.
Bij dergelijk onderzoek, als de mensen je zo vertrouwd zijn geworden via de
gesprekssituatie of via het papier, heb je de neiging de samenhangen te contro
leren. Zitten dia wat oudere CDA-stemmers uit het lagere milieu nou werkelijk
allemaal in de stroming van het gezinsideaal? Zijn die actie-beluste PSP-studenten zonder godsdienst echt steeds in de zesde/zevende stroming te vinden?
Gedraagt ieder zich zo "netjes" door volgens haar/zijn eigen achtergrond zich
in te voegen in deze stroming? Dat blijkt dan werkelijk in groten getale te
gebeuren. Men kan mij verwijten, met dit vooroordeel mensen ingedeeld te hebben.
Dat verwijt wordt echter ontkracht door de zorgvuldige wijze waarop de samen
hang tussen de stromingen en de afzonderlijke, door de respondent gegeven ant
woorden (die hij/zij voor een groot deel aan het anonieme papier kon toever
trouwen) getoetst is. Men kan mij - heel eigentijds - verwijten, dat wij inter
viewsters de taal der arbeiders (of ouderen, of uiterst linksen, etc.) niet
verstaan.en een uiterlijk hebben dat buiten dergelijke milieus valt. Als dat
het geval was, zouden juist niet de gevonden samenhangen zijn opgetreden, want
dan hadden de mensen zich wellicht aangepast aan onze vermoedelijke achtergrond.
Zelf hebben we beslist niet het gevoel gehad meer en beter oor te hebben voor
de ene groepering dan voor de andere. Bovendien verschillen de vier interview
sters redelijk sterk in hun voorkomen. Per interviewster zijn de gegevens be
studeerd, de verschillen in uitkomsten zijn niet opzienbarend. Zijn er dan niet
de uitzonderingen, die de regel toch behoren te bevestigen? Een PSP-stemmende,
jonge academicus zonder godsdienst, die traditionele ideeën verkondigt over
huwelijk, gezin en samenleven? Of de godsdienstige arbeider met een stuk of wat
kinderen, die progressieve ideeën heeft over een mogelijke nieuwe invulling van
paarrelatie en eventueel nieuwe leefwijzen? In dit onderzoek zullen we het zelfs
zonder deze regel-bevestigende uitzonderingen moeten stellen.

Conclusie
In dit hoofdstuk zijn de resultaten met betrekking tot de ideaal
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in de antwoorden op de gesloten vragen vaker de publieke opinie
in de directe omgeving wordt gemeten en dat in die op de open vra
gen de eigen leefsituatie meer naar voren komt. Mensen blijken
soms wonderwel in staat het stelsel van waarden te laten dissone
ren met de eigen ervaringen. Vele theorieën zijn over deze wissel
werking geproduceerd, met name vanuit de sociale psychologie. Hoe
wel ook gebleken is in de verdere analyse, dat anderen hun denk
beelden wel "bijstellen" aan de hand van de ervaringen, kan er
daarnaast sprake zijn van een grote discrepantie tussen beide.
Deze discrepantie - die mede te verklaren valt uit het feit dat
voor sommigen het overgaan naar nieuwe denkbeelden gepercipieerde
gevaren oplevert voor het verliezen van de plaats in de eigen re
ferentiegroep - vindt aanvaarding via de gedachte dat men zelf een
uitzondering op de regel vormt. Het één-oudergezin is beroerd,
zegt men, maar door van alles en nog wat - zeer verschillende re
denen worden dan aangevoerd - heeft die persoon het toevallig wel
prettig in deze leefvorm. Deze theorie van de unieke situatie waarbij
toch de waarden en normen van de eigen groep behouden kunnen wor
den, lijkt voor menigeen die deze discrepantie vertoont van toe
passing te zijn.
Als mensen wèl hun denkbeelden veranderen, gebeurt dit meestal tegen
het eind van het huwelijkse samenleven of in het jaar erna. De ver
andering is er doorgaans één naar een minder traditionele vorm en
daarmee neemt de groep gescheidenen een specifieke plaats in tus
sen anderen. Als met dit onderzoek enigszins de leefwerelden van
de vele gescheidenen gekarakteriseerd wordt, dan mag worden aan
genomen, dat deze groeiende categorie een versnellende invloed
heeft op de waardenverandering onder de gehele bevolking. Het ziet
ernaar uit dat vooral de mensen in de hogere milieus hun waarden
aanpassen aan hun ervaringen. Voor hen is deze aanpassing minder
bedreigend, daar het klimaat binnen dit milieu relatief tolerant
is ten opzichte van nieuwe ideeën. Zo kan dan vooral binnen dit
milieu de wisselwerking tussen wel en niet gescheidenen een pro
gressievere instelling bewerkstelligen. In het lagere milieu is
vaker sprake van het zichzelf definiëren als verkerend in een
"unieke situatie", hier zullen de gescheidenen (nog) weinig in
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rijke consequenties hebben voor een voorlopig verdergaande polari
satie in waardenstelsels tussen verschillende categorieën van de
bevolking.
Tabel 14. Resultaten van de beantwoording door 167 respondenten, in procenten.
De getallen tussen haakjes betreffen de uitkomsten, in procenten, van
een landelijk representatieve steekproef in 1980 (n - 1.039). (De pijl
geeft de richting aan van traditioneel' » modern.)
volle- grote
noch grote volle
dig
lijnen .eens lijnen dig
geen
eens
eens
noch oneens oneens mening
oneens
a. het huwelijk en
ongehuwd samenwonen
betekenen emotioneel
hetzelfde
b. het huwelijk is de
meest unieke band
die mensen in hun
leven kunnen hebben

35
(26)

25

38
(27)

15
(47)

4
(7)

11
(22)

(10)

11

8
(20)

(4)

(0)

17
(9)

27
(10)

(1)

(0)

13

35

(15)

c. een vrouw kan het
beste na een huwelijk
de achternaam van
haar man aannemen

14

d. ook al ben je ge
trouwd of woon je
samen, dan nog is het
van groot belang dat
iedere volwassene een
eigen kamer heeft om
af en toe eens alleen
te kunnen zijn

47

23

e. een seksuele relatie
met een ander hoeft
niet schadelijk te
zijn voor de huwelijks
relatie/vaste paarrelatie

11

16

f. echtscheiding betekent
toch in feite dat de
huwelijkspartners ge
faald hebben

24
22
25
12
12
(34)
(6)
(29)
(15)
(13)

21

onbekend

11

11

16

43

(3)

(0)
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Vervolg tàbel 14.

g. kinderen vervol
maken de huwelijks
band
h. de verantwoordelijk
heid voor het in
brengen van geld
hoort vooral bij de
man te liggen, de
verantwoordeli jkheid voor de kinder
opvang en huishou
ding vooral bij de
vrouw
i. paarvorming is een
natuurlijk gegeven,
de mens is bestemd
om als paar door
het leven te gaan

volle- grote
dig
lijnen
eens
eens

noch grote volle
eens lijnen dig
geen
noch oneens oneens mening
oneens

17

14

16

14

13
12
14
43
(26)
(12)
(15)
(18)

2

(27)

26
11
12
26
(44)
(11)
(12)
(8)

4

(37)

19

10

36

k. het is het beste als
de moeder de kinderen
opvangt als ze uit
school komen

23
17
17
11
26
(43)
(20)
(13)
(10)
(13)

1

1. bij het aangaan van
een vaste paarrelatie/
huwelijk moet men er
niet van uitgaan dat
deze voor het hele
leven zal zijn

22

1

28

(0)

17

3
(1)

22

(0)

2

(2)

58
25
(82)
(14)

1

2
(1)

j. als de kinderen uit
school komen, hoort
er iemand thuis te
zijn om ze op te
vangen

7
(2)

onbekend

1

(0)

5
(1)

(0)

7
(1)

(0)

2
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Vervolg tabel 14,
volle grote
dig
lijnen
eens
eens

m. man en vrouw moeten
zoveel mogelijk
samen beslissen,
maar als het erop
aankomt moet de
vrouw zich bij het
oordeel van de
man neerleggen

10
(6)

6

noch grote volle
eens lijnen dig
geen
noch oneens oneens nening
oneens

5
(17)

9
(12)

(35)

53
(26)

1

6

1

4
(3)

1

2

1

17
(1)

n. over een buiten
echtelijke seksuele
relatie moet je met
je huwelijkspartner
kunnen praten

51

20

9

2

11

o. ten tijde van werk
loosheid heeft de
gehuwde man meer
recht op werk dan
de gehuwds vrouw

21

17

11

8

32

p. de leukste situatie
is als in een gezin
man en vrouw beiden
halve dagen werken
en als zij het werk
voor kinderopvang
en huishouding ver
delen

37
25
16
(25)
(24)
(13)

q. van echtscheiding
zijn de kinderen
altijd de dupe

37
25
11
(69)
(21)
(5)

r. als de gehuwde man
en vrouw apart op
vacantie gaan, dan
vraag je om moei
lijkheden

26
11
14
16
29
(43)
(17)
(12)
(13)
(13)

2

s. er wordt tegenwoor
dig veel te gemak
kelijk gescheiden

32

4

13

13

6
11
(16)
(22)

13
(3)

13

onbe
kend

11
(1)

25

(0)

(0)

(0)

(0)

2
(1)

(0)

2
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Tabel 15.a Resultaten van de beantwoording door 15? respondenten, in procenten.
(De pijl geeft de richting aan van traditioneel » modern, het
teken === wil zeggen: geen duidelijke richting.)
VOOR EEN HUWELIJKSRELATIE / INTIEME PAARRELATIE IS:
w ^ niet . . .
erg
t^e pos
beet^e ne5er9
pos
pos.
' pos.
^ neg.
neg.
neg.
a. veel samen doen

43

37

11

5

1

1

1

2

b. zelfopoffering

12^

23

16

11

7

11

18

2

c. ieder aparte vrienden
hebben
d. ruzie

10

16

17

20

7

14

14

2

4

22

23

18

3

7

20

3

e. voor jezelf opkomen

35

39

8

10

2

1

2

2

f. samen oud worden

47 _

29

5

16

-

1

-

2

g. financieel onafhan
kelijk van elkaar zijn

26

26

8

16

5

9

7

2

h. seksuele trouw

46

29

4

3

1

-

2

i. samen eigen kinderen
hebben

32 ^

27

8

27

1

1

1

3

j. ieder eigen dingen
doen

28

31

11

7

2

1

2

17

k. aanpassen aan elkaar

39

32

9

10

3

4

2

2

1. tederheid

65

25

5

2
KSK

1

-

1

3

m. zelfbewustzijn

58

28

8

4

-

-

1

3

n. vrijheid van ieder

45

26

11

10

3

1

1

3

o. samen eenheid vormen

41

31

6

11

5

1

4

2

p. aantrekkingskracht

44

42

5

K»

1

-

1

3

q. rechten en plichten

39 ^

34

4

12

3

2

2

3

r. seksuele bevrediging

52

41

2

=2«

1

-

-

2

s. zelfontplooiing

61

26

6

4

-

-

t. bescheidenheid

22

28

17

20

5

4

15

3
1

3
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Tabel IS.b Resultaten van de beantwoording door 167 respondenten, in procenten.
De getallen tussen haakjes betreffen de uitkomsten, in procenten,
van een landelijk representatieve steekproef in 1980 (n = 1.039).
(De pijl geeft de richting aan van traditioneel > '•> modern.)
niet pos.
pos.
(totaal) niet neg.
a. veel samen doen

91 (96)

b. zelfopoffering

51 (72)

c. leder aparte
vrienden hebben

geen
mening

onbekend

(1)

-

(0)

2

(0)

11 (13)

36 (12)

-

(2)

2

(0)

43 (27)

20 (16)

35 (55)

-

(1)

2

(0)

d. ruzie

49 (31)

18 (14)

30 (53)

-

(1)

3

(0)

e. voor jezelf opkomen

82 (83)

10 (11)

5

(5)

-

(1)

2

(0)

f. samen oud worden

81 (96)

16

(2)

1

(1)

-

(1)

2

(0)

g. financieel onafhan
kelijk van elkaar zijn

51 (36)

16 (23)

21 (36)

-

(5)

2

(0)

h. seksuele trouw

79 (94)

15

(4)

4

(1)

-

(1)

2

(0)

1. samen eigen kinderen
hebben

67 (91)

27

(5)

3

(2)

-

(2)

3

(0)

j. ieder eigen dingen doen

70 (82)

7 (10)

6

(7)

-

(1)

17

(0)

k. aanpassen aan elkaar

80 (98)

(2)

9

(0)

-

(-)

2

(0)

5

10

(2)

neg.
(totaal)
3
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(De pijl geeft de richting aan van traditioneel• tm modern,, het teken
= wil zeggen: geen duidelijke richting.)
(zeer)
aantrekkelijk..
.
a. alleen wonen; met verschillend-soortige relaties in de omgeving
apart wonen; een vaste
intiem-seksuele relatie
(Living Apart Together)
c. ongehuwd samenwonen
als paar
d. ongehuwd samenwonen als
paar met eigen kinderen
e. gehuwd samenwonen als
paar
f. gehuwd samenwonen als
paar met eigen kinderen
(gezin)

7

18

7

11

13

10

10

11

10

14

14

11

28

28

31

13

16

4

3

11

16

11

19

10

12

35

27

7

16

3

5

6

41

25

7

13

4

3

6

10

7

20

19

13

23

15

8

8

8

14

h. woongemeenschap; wonen
in een huis met meerdere
mensen, grote persoonlijke vrijheid, ieder heeft
eigen ruimte

12

i. bewust ongehuwd moeder
schap/vaderschap in woongemeenschap

4

k. commune; wonen in een huis
met meerdere mensen, veel
samen doen, gezamenlijke
ruimten

_32
*

*

g. één-ouderqesin; een ouder
en één of meer kinderen

j. Centraal Wonen; meerdere
wooneenheden bijeen, enkele gezamenlijke ruimten,
gezamenlijk eten

(zeer)
.onaantrekkelijk

6

.33
-

5

_

8

15

10

.

..

_

8

7
-«>

11

17

_40

..

14

3

4

20

46
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VIII. DE FASERING VAN DE RELATIE
Inleiding
Mensen worden geboren en gaan dood en daartussen valt hun leven te
verdelen in korte en/of lange fasen ten aanzien van arbeid, sociale
relaties, wonen e.d. Het is mij in dit onderzoek te doen om de fa
sen in de relatie van de ex-partners vanaf het moment dat ze elk
aar leerden kennen. Er is dan een verkeringsfase, eventueel een
verloving, eventueel samenwonen. Men treedt in het huwelijk, er
zijn goede en slechte perioden. Voor het eerst wordt er gedacht,
gepraat over scheiden, men gaat uit elkaar en meestal vindt daarna
de officiële scheiding plaats. Ondertussen zijn er al dan niet
kinderen geboren. Na de scheiding vindt er een periode van aanpas
sing en verwerking plaats, waarna men een nieuw evenwicht hervindt.
De hier genoemde fasen hoeven overigens niet noodzakelijkerwijs
alle op te treden.
Het afbakenen van de fasen is een arbitraire aangelegenheid waar
bij zowel meer kwalitatieve criteria (bv. relatie-bevrediging)
als harde criteria (bv. moment van huwelijksluiting en komst van
kinderen) gebruikt kunnen worden. Om de fasering voor dit onder
zoek in beeld te brengen is gekozen voor het gebruik van beide
typen criteria. Er zijn acht fasen onderscheiden, te weten de vol
gende:
1. de vöör-huwelijkse fase beginnend bij de eerste ontmoeting en
doorlopend tot het moment van huwelijkssluiting;
2. de huwelijksfase waarin sprake is van een voor man en vrouw be
vredigende relatie;
3. de huwelijksfase waarin sprake is van spanningen zonder dat de
mogelijkheid van scheiden of uiteengaan gezamenlijk overwogen
wordt;
4. de huwelijksfase met (grote1 moeilijkheden waarin de partners
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schouwen en bespreken;
5. de fase waarin pogingen gedaan worden uit elkaar te gaan, o.a.
door het zoeken van nieuwe huisvesting, tot het moment van uit
elkaar gaan;
6. de fase van verwerking van het scheidingsgebeuren. In deze fase
vindt meestal de officiële echtscheiding plaats;
7. de fase van heroriëntatie waarin een nieuw levensritme gevonden
moet worden;
8. de fase van het hervonden evenwicht, al dan niet met een nieuwe
partner.
Het zal duidelijk zijn dat deze fasen vooral geconstrueerd zijn
om een overzichtelijke en eenvormige beschrijving mogelijk te ma
ken. Dergelijke afbakeningen blijven kunstmatige ingrepen en ze
doen de werkelijkheid altijd geweld aan. Het sociale leven is ener
zijds zoveel vloeiender en anderzijds soms ook zoveel abrupter dan
hiermee wordt gesuggereerd. Op het eerste gezicht lijkt wellicht
de indeling een chronologische. Dat kan mogelijk zijn, maar behoeft
beslist niet steeds het geval te zijn. Met name de drie huwelijks
fasen kunnen elkaar in verschillende volgorde afwisselen. Boven
dien kunnen er enkele fasen volledig ontbreken. In de analyse zal
steeds zoveel mogelijk de variatie in de duur van de perioden wor
den aangegeven.
In dit hoofdstuk worden alleen de eerste vijf genoemde fasen ge
analyseerd. Deze publicatie gaat immers over de situatie vâdr de
scheidingen de motieven om te scheiden. De verwerking, de nieuwe
relatievorming en de stabilisatie worden aan de orde gesteld in
een volgend rapport waarin de situatie nâ de scheiding aan bod
komt. De computer-gegevens die in dit hoofdstuk worden gepresen
teerd en de kwalitatieve gegevens zijn alle gedistilleerd uit het
vrije verhaal en uit de antwoorden op vraag 8.a. t/m n. in de vra
genlijst (Bijlage 1). Zoveel mogelijk worden de resultaten in ver
band gebracht met de bestaande empirische kennis die in de litera
tuur is aangetroffen. Een werkelijke toetsing van hypothesen is op
basis van dit onderzoek niet mogelijk, zoals in hoofdstuk IV is
uiteengezet. Eerder worden hypothesen geformuleerd op basis van het
empirisch materiaal.
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gende:
- samenhang tussen het onderzochte verschijnsel en het geslacht
van de respondent;
- samenhang tussen het onderzochte verschijnsel en het milieu
(driedeling) van de betrokkenen;
- samenhang tussen het onderzochte verschijnsel en de godsdienstig
heid (tweedeling) van de betrokkenen;
- samenhang tussen het onderzochte verschijnsel en het ideaalbeeld
(vierdeling) van de betrokkenen;
- samenhang tussen het onderzochte verschijnsel en eerdere aspec
ten van de fasering die aan de orde waren.
Daarmee is de opzet van dit hoofdstuk bedoeld om het tweede deel
van de probleemstelling (pag. 20) geheel te behandelen en het
zevende deel gedeeltelijk. Wat dit laatste deel betreft, worden
steeds samenhangen aan de orde gesteld met verschijnselen die eer
der al geanalyseerd zijn. De samenhang tussen fasering en bv. mo
tieven komt pas in het volgende hoofdstuk over motieven aan de
orde. Verder moet nadrukkelijk gesteld worden dat niet alle hierge
noemde samenhangen in de tekst steeds bij ieder verschijnsel wor
den vermeld. Of een verschijnsel leent zich er nauwelijks toe in
extenso te worden geanalyseerd, of er wordt geen samenhang gevon
den en er is weinig aanleiding dit ontbrekend verband als een op
zienbarend onderzoeksresultaat te melden.
Tenslotte zal steeds, waar dat een verdieping van het inzicht kan
opleveren, worden nagegaan in hoeverre de meningen van de beide
ex-koppelgenoten verschillen. Daartoe worden de antwoorden verge
leken van de mannen en vrouwen die behoren tot de 62 ex-paren waar
van beiden zijn geïnterviewd.
De fasen van het begin van de relatie tot het einde van het samen
wonen komen hierna aan bod. Vanuit een sociaal-psychologisch per
spectief wordt deze periode door de theorie van Lewin geschetst.
Mensen staan in relatie tot elkaar omdat ze door elkaar worden
aangetrokken en/of omdat ze verhinderd worden elkaar te verlaten.
Ze vergelijken (on)bewust hun relatie met andere mogelijke rela
ties. Als de aantrekkingskracht en de barrières zwakker worden dan
die van een leefbaar alternatief volgt het uiteenvallen van de re-
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veelkleuriger dan een consistente theorie doet vermoeden.
De nulde fase: v&Sr de eerste kennismaking
Een aspect dat hier weinig aan bod komt, wordt hierboven symbolisch
aangeduid als de nulde fase. Natuurlijk speelt de kindertijd een
belangrijke rol in de stappen die mensen later zetten in hun le
ven. Zeker is voor echtscheiding de aard van de ervaringen op
jeugdige leeftijd een belangrijk gegeven. Er zijn sociologen en
psychologen die het gehele scheidingsgebeuren in verband brengen
met de kinderjaren. Waarom is er dan slechts een heel geringe aan
dacht ervoor in dit onderzoek?
Laat ik allereerst meedelen dat het om een bewuste keuze gaat, dit
beïnvloedingsveld niet expliciet in beschouwing te betrekken. Be
langrijke motieven voor deze keuze zijn de volgende:
- het gaat om een sociologisch onderzoek waarbij echtscheiding be
studeerd wordt als een eigentijds (1975-1980) verschijnsel. Het
zoeken naar samenhangen met persoonlijke jeugdervaringen kan het
onderzoek sterk in de psychologische of psychologiserende sfeer
brengen;
- de bedoeling van het onderzoek is zoveel mogelijk aspecten aan
bod te laten komen, wat erg veel tijd vergt. Aandacht voor de
jeugd slokt een groot deel van de tijd op, terwijl het zeer moei
lijk is betrouwbare informatie te krijgen.
Deze geringe expliciete aandacht voor jeugdervaringen wordt een
enkele maal door een respondent aan de kaak gesteld als antwoord
op de vraag wat hij of zij gemist had. Overigens blijft het ver
leden niet geheel en al buiten schot. Bij de harde gegevens wordt
achterhaald uit welk al dan niet godsdienstig milieu de responden
ten afkomstig zijn, de gezinsgrootte, het al dan niet werken van
de moeder en de burgerlijke staat van de ouders. Ook bijzondere
omstandigheden zoals het verblijf in tehuizen, zijn langs deze
weg gesignaleerd. Daarnaast is het altijd mogelijk dat de respon
dent in het vrije verhaal of als toelichting op de vragen met
jeugdervaringen komt aandragen ter verklaring. Het initiatief ligt
dan bij de respondent en niet bij de interviewster. Met name enke
le respondenten die voor of na de scheiding psychologen of psychia
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de relatie met het verleden bloot. Men lijkt zich de inzichten en
terminologie van de behandelende hulpverleners in hoge mate eigen
te hebben gemaakt. Aparte aandacht krijgt wél de relatie-ervarin
gen die mensen vöör de kennismaking hadden gehad (Bijlage 1, vraag
8b. en c.). Sommigen waren al eerder gehuwd of verloofd geweest.
Het verleden drukt een stempel op het menselijk leven, maar het
is niet alles bepalend. Anders zou ook moeilijk te verklaren zijn
waarom in de jaren 70 er in alle leeftijdsgroepen van de bevolking
opeens relatief veel meer gescheiden ging worden.
De jeugd

Gezien de gegevens die in het zesde hoofdstuk aan bod kwamen,
blijkt de respondentengroep niet exceptioneel te zijn wat betreft
de vroegere gezinssituatie. Verder is het opvallend hoe weinig
toch in feite deze jeugdsituatie spontaan in het verhaal wordt
betrokken. Als zij aan de orde komt, praat de respondent meestal
over de eigen ervaringen. Soms wordt de voorgeschiedenis van de
partner belicht, zoals de hiernavolgende respondent doet.
Man, 35+
"Na een paar maanden kreeg ze steeds huilbuien. Praatte je 't uit dan
kwam ze steeds op thuis terecht. Haar ouders waren gescheiden, keken
nergens naar om. 't Is nooit echt uitgekomen waarom ze ongelukkig was."

Het lijkt wel of de vrouwen zich meer in de oorzaken vanuit hun
jeugd verdiept hebben dan de mannen. Het zijn vooral vrouwen die
materiële en immateriële jeugd-belevenissen in hun verhaal betrek
ken.
+
Vrouw, 45
"Ik werd thuis erg kort gehouden. Zakgeld kreeg je niet en ze hadden
best veel geld. Dat heb ik ze heel erg kwalijk genomen, wel 20 jaar
lang kon ik dat niet verkroppen."
Vrouw, 30+
"Ik heb een rotjeugd gehad. Vader en moeder was niet alles. Netjes
niet gescheiden hoor. M'n moeder kreeg ook geen liefde. Dat zie ik
nu pas. En ik kreeg geen liefde van haar."
Vrouw, 35+
"Van m'n ouders was ik erg afhankelijk. Bijvoorbeeld van wat ze in me
prezen. En ook financieel afhankelijk. Het was een onderdanige relatie.
Ik kwam niet in opstand. M'n ex vervulde een soort vaderrol, daar heb
ik min of meer om gevraagd."
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"Ik was erg eenzaam met dat kind en weinig geld. Ik ben erg beschermd
opgegroeid. We zijn verschrikkelijk kwetsbaar daardoor."

Ervaringen met de paarrelatie vöör de eerste kennismaking

Expliciet is aan de respondenten gevraagd hoeveel ervaring zijzelf
en hun ex-genoot vöör het begin van hun relatie hebben gehad. Deze
vraag gaf doorgaans maar weinig aanleiding tot uitvoerige uiteen
zettingen. Het antwoord was kort, zoals "wat vriendjes, niet seksu
eel", "één keer bijna verloofd, verder niet", "zij was eigenlijk
de eerste".
Er zijn maar weinig mensen die zeggen veel ervaring voordien te
hebben gehad. Eén op de vijf respondenten zegt met veel of tame
lijk veel ervaring aan de relatie met de ex-genoot te zijn begon
nen. Veel groter is de groep die zegt weinig, resp. geen intieme
vriendschappen te hebben gehad vöör de relatie met de ex-partner
startte. Het betreft 40%, resp. 23%. Dan zijn er nog de mensen
(5%) die (redelijk) veel vriendjes of vriendinnetjes hebben gehad,
maar er is, volgens hun spontane toevoeging, geen sex aan te pas
gekomen. Tenslotte had 13% al eens gehuwd of ongehuwd samengewoond
met een ander. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn gering.
De antwoorden aangaande de ervaring van de ex-partner kloppen over
de gehele linie goed met het antwoord dat deze ex-partner voor
zichzelf gegeven heeft. Het komt vaker voor dat, uitgaande van het
antwoord van de respondent zelf, haar/zijn ervaring door de ander
overschat wordt dan onderschat wordt.
Laat ik deze paragraaf afronden met twee uitspraken die een wereld
van verschil vertegenwoordigen, dat tussen oud en jong, maar ook
tussen man en vrouw, alsmede nog tussen arbeidersmoraal en studentenmoraal. De betreffende respondenten geven antwoord op de vraag
naar ervaringen voordien:
Vrouw, 60+
"Niks nee. Er mocht nooit iemand aan me komen. Ze waren als de dood
dat er iets gebeurde. Voor de buren enzo. K'n ouders zeiden altijd:
"Als jouw iets overkomt, ga je naar een inrichting" (Overkomt?) Nou,
dat je een kind moet krijgen."
Man, 30+
"Ik was in die staptijd. Op de versiertoer met kameraden. Met vrouwen
naar bed, 17 à 18 was ik. Feestje, weed, af en toe een trip. Echt het

- 136 wilde leven. Dingen als een relatie, begreep ik niet, het was meer zelf
bevrediging. En ik zocht later - verdomd als het niet waar is - een
maagdelijk typetje die nog niet versleten is in bed."

Overeenkomsten zijn er wel, ondanks de dertig jaren verschil. Bei
den wisten niet wat een relatie was, beiden hadden geleerd dat een
vrouw als maagd het huwelijk in dient te gaan. Maar ondanks de dub
bele moraal vanwaaruit de seksuele ervaring van mannen hoger ge
waardeerd wordt dan die van vrouwen, zijn er toch vrouwen met een
uitgebreide ervaring op jeugdige leeftijd, zoals een respondente
toonde in dit onderzoek. "Ik geloof dat ik nooit maagd geweest
ben (...lacht...). Ik heb ook nooit een dramatische ontmaagding
gehad....'t Stelt niks voor."
De vôdr-huwelijkse periode: de verkering
Is de periode vöör de kennismaking er wat karig afgekomen, voor de
periode tussen kennismaking en huwelijkssluiting geldt het tegen
overgestelde. De oorzaak van deze oververtegenwoordiging moet ten
dele bij de onderzoekster en interviewsters gezocht worden, maar
in grotere mate nog bij de respondenten zelf. Het begin van een
relatie ligt de meeste mensen goed in het geheugen. De belangrijke
momenten in deze eerste fase staan nog levendig voor de geest.
Dit was mijzelf ook al eerder opgevallen namelijk toen ik in 1975 mijn toen
100-jarige grootvader systematisch over zijn leven interviewde. Over de fase
tussen zijn twintigste en dertigste levensjaar wist hij zeer genuanceerd te
vertellen, met name over de gebeurtenissen die de relatie met m'n grootmoeder
betroffen. Het bleek veel moeilijker contouren aan te brengen in 65 huwelijks
jaren die erop volgden. Hele perioden waren vervaagd.
Voor de respondenten zal, afhankelijk van hun leeftijd, hetzelfde proces spe
len. Bij het vrije verhaal is men dan ook opmerkelijk uitvoerig over de eerste
kennismaking en wat direct erna volgde.
Bij het bestuderen van de literatuur is het opvallend hoe weinig er over deze
eerste fase wordt vermeld als men. echtscheiding onderzoekt. Noch motieven,
noch gevolgen van echtscheiding worden in verband gebracht met de aard van de
voorhuwelijkse fase. Het zijn alleen meer "harde" gegevens, zoals duur van
de periode en al dan niet gedwongen huwen, die in samenhang met andere ver
schijnselen worden bestudeerd. De start, al dan niet met verliefdheid, de moti
vatie om te huwen, de verwachtingen over het huwelijkse leven komen in dit ver
band niet aan de orde.

Eerste kennismaking

Waar leerden ze elkaar kennen en waardoor werd het een intieme re
latie? Beide aspecten zijn in dit verband van belang. Het zijn

- 137 de gewone ontmoetingskaders die worden genoemd. De onderstaande
tabel geeft een beeld van de verdeling. Omdat de antwoorden van
man en vrouw van hetzelfde ex-paar praktisch altijd volledig over
eenstemden, worden hier de totalen gegeven over de 105 ex-huwelij
ken.
Tabel 17. Ontmoetingsplaats van de 105 ex-paren, in procenten. Bij iedere cate
gorie wordt één voorbeeld van een uitspraak vermeld.
Ontmoetingsplaats

percentage

1. Via informele gelegenheden (dansen, bar, kermis)
"Je gaat wat dansen met mensen, nou toen heb ik
haar thuisgebracht."

26

2. Via vrienden/kennissen
"Op een avond bij een vriend. Later belde ie me
op voor een feestje."

18

3. Via familie
"Ze woonde bij m'n broer in huis."

^

4. Via werk
"Ik heb hem leren kennen door de verpleging."

12

5. Via formele gelegenheden (sportvereniging, pad
vinderij, cathegesatie)
"We zaten allebei op volleybal. Zo begon 't."

11

6. Op straat, in de buurt, de bus
"Ik kende hem van de straat. M'n zusje zag hem en
zei: Moet je kijken wat een gozer."
7.

9

Contactadvertentie, correspondentievriend(in)
"Via een advertentie die hij had gezet. Proberen
maar."

5

8. Op school/studie
"We zaten allebei op de HBS, hij net voor z'n
eindexamen."

4

9. Tijdens vacantie
"Op een zomerkamp voor kinderen. Maar we zaten
beiden in de leiding hoor."

3

Totaal

100 (n»105)

De informele contactkaders, inclusief vrienden, familie, straat,
en vacantie vormen de hoofdmoot. Twee op de drie ex-partners had
den langs deze weg elkaar leren kennen.
Een samenhang tussen het ontmoetingskader enerzijds en milieu en
godsdienstigheid anderzijds is aanwezig.
Zo is het hogere milieu wat oververtegenwoordigd bij de categorie "vrienden",

- 138 vertegenwoordigers van het lagere milieu zijn relatief meer bij de "informele
gelegenheden" aan te treffen en het middenmilieu laat een lichte oververtegen
woordiging bij de overigens kleine categorie "werk" zien. Hiermee komt een dif
ferentiatie qua milieu naar voren die ook in de algemene gezinssociologische
literatuur een ondersteuning vindt. Er lijkt hier geen sprake te zijn van een
grote vertekening voor deze specifieke groep. Hoewel de samenhang met godsdienst
weinig extra informatie geeft, is het wel interessant te vermelden dat de gods
dienstige vrouwen qua ontmoetingskader sterk ondervertegenwoordigd zijn in de
categorie "informele gelegenheden". Het geldt niet voor de godsdienstige mannen.
Wijst dit erop dat de dubbele moraal (o.a. ten aanzien van het uit dansen gaan,
bars bezoeken) het sterkst via de godsdienst doordringt?

Opmerkelijker dan de eerder genoemde samenhangen, is die met stro
ming/ideaaIbeeIden.
Een samenhang was nauwelijks verwacht, gezien het feit dat het huidige ideaal
beeld wordt geconfronteerd met een gebeurtenis die veelal lang geleden plaats
vond. De sterke samenhang geeft wel een extra dimensie. De meeste respondenten
konden ten tijde van deze eerste ontmoeting tot de stroming van de gezinseen
heid (3e) worden gerekend. Later veranderden sommigen belangrijk in waarden
stelsel. Het ziet er naar uit dat, op een subtieler vlak dan waarop de vroegere
waardenstelsels hier gemeten kunnen worden, ook in deze vroege fasen de aanzet
ten tot een verandering aanwezig waren. Wat behelsen de verschillen, die bij een
constant houden van de factor milieu blijven bestaan? Het ontmoetingskader "via
vrienden" wordt door 10% van de vertegenwoordigers van de derde en vierde stro
ming (gezinseenheid/samen groeien) genoemd; vijfde stroming (individu in paar):
22%; zesde/zevende stroming (vriendschapsnetwerken): 39%. De omgekeerde trend
zien we ten aanzien van het ontmoetingskader "via familie". De derde tot en
met de zesde/zevende stroming laten de volgende percentages zien: 18, 12, 4, 0.
Eenzelfde trend valt te constateren ten aanzien van "informele kaders" plus
"op straat". De contact-advertentie komt alleen in de derde en vierde stroming
voor. Een grote nadruk op de vriendenkring karakteriseert de zesde/zevende
stroming? hier blijkt dat daze nadruk reeds bij de ontmoetingskaders is terug
te vinden. Voor de traditionele stroming is de familie van groter belang.

Waardoor klikte het, of waardoor begon men een intieme relatie?
Vanuit het ideaal van de traditionele denkbeelden kan veel roman
tiek worden verwacht. Vervaagt niet de omgeving in de romantische
films, als de toekomstige echtgenoten elkaar ontwaren, en gaan dan
niet de belletjes rinkelen in de hoofden van de betrokkenen? De
werkelijkheid is anders dan deze romantiek en het is boeiend te
merken hoe weinig deze alledaagse ervaringen soms afbreuk doen aan
de romantische droomwereld. De redenen van het starten van een ver
kering waren vaak alledaags. Ze zijn te onderscheiden in positieve
en negatieve redenen. Onder de eerste worden die redenen verstaan
waarin de relatie, het klikken, de aantrekkingskracht centraal
staan. Een negatieve argumentering is die waarin een gemis de oor
zaak is van de verbintenis. Ook zijn er mensen die een combinatie
van beide in hun antwoord leggen. De negatieve motivering komt veel
voor.
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Het valt met dit onderzoek niet te toetsen, maar het is niet onwaarschijnlijk,
dat deze negatieve motivatie bij de start de kansen op een bevredigende relatie
voor lange duur doet verminderen. Overigens kan daarnaast een andere samenhang
worden verondersteld. Mensen die gescheiden zijn zullen eerder dan gelukkig ge
huwden de start van hun relatie beschrijven in termen die hun eigen begrip ver
groten van het uiteenvallen van de relatie.
De negatieve termen waren o.a. de volgende: "hij had me nodig om af te kicken."
"Ik was verliefd geweest op een ander en die maakte 't uit. Ik was zo ontred
derd, ik had iemand nodig."
"Hij vroeg me mee uit, ik hoefde niet zo. Toen zei die: Altijd als ik een leuk
meisje ontmoet, heeft ze geen tijd of zin. Dat vond ik zo zielig."
"Ik zat al te lang zonder, sex staat voorop. Dan wil je wel weer eens wat.
Toen ben ik ergens aan blijven hangen."
"Ik was drie maanden zwanger en las een huwelijksadvertentie. Het was een nood
sprong."
"Ik was eenzaam, na m'n vorige huwelijk, m'n kinderen weg. Je drinkt wat te
veel in bars. Ze deed poeslief en aardig tegen me. Daar ben ik ingetuind."
Het klinkt weinig romantisch. Ook bij de positieve redenen gaat het doorgaans
niet om pure romantiek of weloverwogen handelen.
"Op dansles leren kennen, ja gut het was toen verliefd, verloofd, getrouwd."
"Op een kunstmarkt viel ie me op. Ik vond het een stuk en dacht: hoe kan ik
die strikken. Ik zei: heb je een gulden voor een ijsje voor me."
"Kwam haar tegen bij een dansfeest. Ze voelde zich onwennig. Er viel geen flik
ker mee te versieren. Dat prikkelde mijn nieuwsgierigheid."
"Ik bracht haar naar huis, nou dat gaf een band en dat werd liefde. Vooral haar
uiterlijk trok me aan. Het was gewoon een mooie meid."
Een enkele maal is de eerste .kennismaking afgrijselijk, getuige het onderstaan
de verhaal. Het feit dat een' dergelijke kennismaking kan uitlopen op een huwe
lijk valt alleen te begrijpen als we de maatschappelijke situatie anno einde
jaren veertig ons voor de geest halen. Of behoort een dergelijke gang van za
ken begin jaren tachtig nog steeds tot de mogelijkheden?
Vrouw, 65+
"Hij grijpt me beet, scheurt de kleren van me af en vergrijpt zich aan
me. Ik was verbijsterd, beduusd ...hoe vlug 't gebeurd is, kan ik nog
nooit zeggen. Ik schaam me verschrikkelijk, ga me gauw wassen en doe
daarna de gordijnen dicht. Ik dacht nog: dat moesten anderen eens gezien
hebben. Hij had i 25,— achtergelaten. Heb ik aangetekend teruggestuurd
...ik was zo beledigd. Ik dorst er met niemand over te praten.
En toen na een poos, opeens denk ik: ik voel leven. Ben niet zo'n menstruatie-type, daarom merkte ik 't niet eerder. Ik schrik vreselijk. Ik denk:
dat is van die viezerik. Ik wist me geen raad.
Het was dertig jaar geleden hè, ongehuwde moeder zijn, was vreselijk.
Kon je beter gescheiden zijn. Heb toen maar ten einde raad een overeen
komst met hem gesloten. Eerst trouwen, kind geboren laten worden en dan
scheiden. Ik heb 't enkel gedaan voor dat kind. 't Had een naam. Nou en
toen het puntje bij paaltje kwam, wilde die niet scheiden. Hij vond me
wel een goeie huishoudster. Vreselijk, dat je dan pas na 27 jaar de moed
hebt zelf op te stappen."

Verliefdheid

Dat de redenen oro roet elkaar in zee te gaan vaak op basis van een
gemis worden geformuleerd, neemt niet weg dat er doorgaans sprake
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juist vanuit een situatie van vereenzaming kan een hartstochtelijke
verliefdheid hard toeslaan. Aan de respondenten is expliciet ge
vraagd of er in het begin van de relatie sprake was van verliefd
heid. De onderstaande tabel geeft aan dat dat in de perceptie van
de meerderheid van de respondenten het geval is geweest en wel van
beide kanten.
Tabel 18. Aanwezigheid van verliefdheid bij de start van de relatie, naar ge
slacht. In procenten.
mannen

vrouwen

totaal

71

70

71 (n=» 118)

Alleen de man verliefd

11

10

10 (n= 17)

Alleen de vrouw verliefd

—

4

2 (n= 4)

Geen van beiden verliefd

15

14

14 (n» 14)

4

1

2 (n» 4)

Beiden verliefd

Weet niet/onb.
Totaal

101 (n= 76)

99 (n- 91)

99 (n» 167)

Als de 62 ex-paren, waarvan beiden geïnterviewd zijn, afzonderlijk worden ge
analyseerd, blijkt dat men het in twee op de drie keren eens is. Verschil van
mening komt het vaakst (7x) voor ten aanzien van de volgende antwoordcombinatie: de man zegt "geen van beiden" en de vrouw zegt "beiden". Vier maal ging
de man er vanuit dat beiden verliefd waren, terwijl de vrouw dit alleen voor
de man veronderstelde.

De invloeden van milieu en stroming,/ideaalbeelden zijn markant, te
meer omdat ze elkaar niet versterken. Een versterking wordt ver
wacht omdat milieu en stroming onderling samenhangen. Het blijken
twee aparte invloeden te zijn die beide krachtig zijn.
Van het lagere milieu via het midden naar het hogere milieu neemt het percen
tage dat "geen van beiden" zegt af, namelijk van 24, via 14, naar 4. Dit is
verklaarbaar omdat, binnen dezelfde traditionele stroming, toch altijd voor de
lager geklasseerden materiële omstandigheden belangrijk zijn gebleven. Met name
in de beter gesitueerde lagen van de bevolking kan daadwerkelijk het belang
van gevoelens extra benadrukt worden. De theorievorming rond de stromingen laat
zien dat men in het lagere milieu in denken en doen dichter aanligt tegen de
tweede stroming, waarin de familie, hiërachie en materiële onderlinge afhanke
lijkheden een relatief grote rol spelen. In het huidige onderzoek was het niet
mogelijk dit onderscheid binnen de derde stroming aan te brengen.
Velen waren verliefd. Het is een woord voor zeer verschillende gevoelens het
geen uit de onderstaande opsomming mag blijken.
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"Haar spontaneïteit vond ik leuk, we konden samen enorm zuipen en ook
in bed was 't geweldig. Ik kon flink in de bus blazen, althans toen."
Vrouw, 30+
"Ik ging met hem naar de film en daar houd ik helemaal niet van. Zo
merk je dat je verliefd bent."
Vrouw, 30+
"Hij kwam, zag en overwon. Direct die vonk. Dat was 't gewoon voor mij."
Man, 25+
"Ik herkende dingen, waarden, die voor ons tweeën heel bruikbaar waren,
't Was ook een mooie meid gewoon, dat is biologisch ook juist. Ik val
daarop."
Vrouw, 35+
"Ik was wel echt verliefd, sliep op z'n das. Heel romantisch gevoel.
Soort roes, erg onbewust. Wilde snel trouwen, soort burgerfatsoen."
Soms wordt er melding van gemaakt dat de ander zo knap was, "kon ik lekker mee
opscheppen bij m'n vriendinnen". Enkelen memoreren dat ze nog zeer jong waren
en van daaruit een gevoel van bestemming voor elkaar hadden. "Maar nu zou ik
tegen de jeugd zeggen: wacht maar even, rotzooi maar wat aan, vergelijk maar
wat." Meerdere malen, alleen door vrouwen, wordt opgemerkt dat de ander zo
interessant was, zo goed discussieerde. "Ik keek vreselijk tegen hem op, ik
heb teveel tegen hem opgekeken."
".Hij imponeerde me, maar ik hield niet van hem."
Ook zijn er mensen die geroerd werden door iets speciaals van de ander: de zorg
zaamheid, de vriendelijkheid, de stunteligheid e.d. Een specifieke trek of spe
cifieke gebeurtenis had hen geraakt en verliefdheid was het gevolg. Dit kan
zijn aardig doen tegen de poezen, of de jas dichtknopen opdat de ander het
niet koud krijgt. Maar, zo stelde één respondente, "ik viel op z'n vriendelijk
heid, later bleek het slapheid te zijn".

Hiermee wordt duidelijk hoe dezelfde karaktertrekken zowel op een
liefdevolle manier als op een haatdragende wijze geduid kunnen
worden.
Weinigen halen de gedachte aan dat liefde/verliefdheid blind maakt. Eén responden
te memoreert het wel: "Hij had in de gevangenis gezeten voor 't verkrachten van
een meisje toen ie dronken was. Maar ja, je liep met je ogen dicht hè. Ik ver
telde dat soort dingen niet aan m'n ouders. Ik was smoorverliefd".
Blindheid wordt ook vermeld door mensen die zeggen alleen zelf verliefd te zijn
geweest. "Ik was strontgek op dat meidje, zij niet op mij. Ik heb toen m'n ogen
dicht gehad. Achteraf had ik 't kunnen weten."
Verliefdheid kam ontstaan omdat hét de eerste keer was dat voor een relatie
gevochten moest worden. Het komt ook voor dat respondenten het gevoel gehad
hadden de ander te kunnen "redden" van de drank, de drugs, de homoseksualiteit,
de eenzaamheid, e.d.

Tenslotte is er de groep mensen (15% van de mannen en 19% van de
vrouwen) die zegt zelf niet verliefd te zijn geweest. Hoe drukken
zij zich uit? Dat kan zijn van vrij neutraal tot uitgesproken ne
gatief. De hieronder staande uitspraken geven een beeld.
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"We waren niet verliefd, maar ik dacht steeds, als je maar eerst ge
trouwd bent en een kind hebt, komt 't allemaal wel goed."
Vrouw, 25+
"Helemaal niks aantrekkelijks vond ik, daar kan ik me totaal niks van
herinneren. Achteraf is 't meer 't idee geweest van trouwen. Trouwen
leek me prachtig. Lekker op mezelf wonen."
Man, 30+
"Tja, zij was de eerste, ze had echt niet veel bijzonders, niet meer
dan een ander meisje, 't Is gewoon zo gegroeid eigenlijk. Ik was nog
nooit eerder met een meisje uitgegaan..."
Man, 25+
"Ik mocht haar niet, ik vond haar een onsympathiek mens. Maar ja, zij
was alleen en ik was alleen. Ik zit in de business en dan waag je wel
eens een gokje. Maar dat kan eigenlijk niet in relaties. In de busi
ness kan je een miskleun maken."
Vrouw, 30+
"We leerden elkaar kennen bij een vriendin. Eigenlijk hadden we toen
een hekel aan elkaar. Hij bracht me een keer thuis en dat was 't begin."

Het is niet steeds rozegeur en maneschijn geweest!
Aard. van de verkeringsperiode

Bij een nadere beschouwing van de kwalitatieve gegevens zijn er
meerdere typen te onderscheiden. Als eerste is er de positieve be
schouwing van de verkeringstijd. Dit kan zonder meer het geval zijn,
maar er is soms sprake van een positieve beschouwing waarbij wordt
gezegd dat het na het huwelijk in zijn tegendeel omsloeg. Dan is
er ook nog een positieve beschouwing waarbij men aangeeft dat
(een van) beiden zich in de verkeringsperiode te mooi heeft voor
gedaan. Voorts zijn er de negatieve beschouwingen; de mensen die het
zonder meer geen goede tijd vinden, alsook degenen die indertijd
steeds de gedachte koesterden dat het na het huwelijk, na het kin
deren krijgen e.d. wel zou verbeteren. Verder zijn er nog de ver
keringen die vanzelfsprekendheid werden, zonder overwegingen of het
verstandig was al dan niet te trouwen. In feite zal dit vaker
voorgekomen zijn. dan in de kwalitatieve gegevens tot uitdrukking
komt. Over langdurig goede, maar gelijkmatige ervaringen, zowel
als over vanzelfsprekendheden, is men meestal kort van stof.
Voorts wordt gewag gemaakt van het proceskarakter van een verke
ringstijd. Steeds meer anderen worden erin betrokken; als je ergens
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je het gevoel "opgedrongen" dat je getweeën een eenheid bent. Met
een derde uitgaan gaat al snel tot de onmogelijkheden behoren. De
ze bekende institutionaliserende werking van het netwerk van vrien
den, kennissen, familie en collega's wordt door menig gescheidene
achteraf aangemerkt als een belemmerende factor. Men had graag
meer ruimte gehad om te experimenteren zonder gelijk in termen van
"aan" en "uit" te vallen.
Vrouw, 30+
"Eerst een keer uitgemaakt. Ik raakte m'n vrijheid kwijt. Na een half
jaar bijgepraat. De vriendschap tussen ons was gezellig. Trouwen pro
beerde ik af te houden, een te wankele basis, maar dat is niet gelukt.
Het kringetje werd om ons heengetrokken. Ze probeerden me te beïnvloe
den, vooral z'n ouders. Mijn ouders probeerden 't tegen te werken. Ik
was eigenwijs, ik dacht: dan doe ik 't toch. Maar 't intieme contact
van met elkaar alleen zijn, had ik niet."

Zoals ook uit bovenstaand fragment blijkt, is niet ieder in de
verkeringstijd gelijkmatig naar een huwelijk toegegroeid. Men her
innert het zich goed, als het ooit "uit" geweest is. Vaak worden
de redenen van het verbreken van de verkering in verband gebracht
met de latere motieven om te scheiden. Al in het begin was er een
bepaald aspect slecht in de relatie. Op het moment van interview
wordt dan wel eens verzucht: "Waren we toen maar echt gestopt".
Dat men de motieven van de scheiding in verband brengt met de rede
nen van het tijdelijk uitraken in de verkeringstijd komt ook voort
uit een gevoel daarmee de scheidingsbeslissing te kunnen recht
vaardigen. Het heeft van het begin af aan op die essentiële punten
niet goed gezeten, zodanig zelfs dat het in het begin al uitraakte.
Andere redenen voor het tijdelijk uitraken zijn er ook, bv. het
moeten wennen aan verlies van vrijheid. Bij enkelen was de ver
kering verbroken geweest en tijdens deze periode werd geconsta
teerd dat de vrouw zwanger was. De nieuwe start, waarvoor dan soms
met veel moeite gekozen werd, blijkt later een zware druk op de
huwelijksrelatie te leggen. Men herinnert het zich lang als beiden
of een van beiden eigenlijk niet wilde(n) trouwen.
Aparte aandacht krijgt nogal eens de seksuele relatie in de verkerings
tijd. Er wordt gesproken van sex "in 't geniep". Het wordt als
avontuurlijk maar ook als angstig beschouwd. Vaker wordt echter
gememoreerd dat er géén sprake was van een seksuele relatie. De ge-
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de verkering meer indruk maakt dan de aanwezigheid ervan. Een enke
ling koppelt dit ontbreken aan frustrerende seksuele patronen la
ter in het huwelijk. Met moeite wordt, uit christelijke overwegin
gen, de seksuele omgang in de verkering tegengehouden. Door deze
jaren durende "strijd" van beide kanten wordt de behoefte aan seksu
aliteit aan onderlinge spanningen gekoppeld. In het huwelijk blijft
deze koppeling bestaan. Niet iedereen is zwaar op do hand over de
ontbrekende seksualiteit, er zijn "avontuurlijke" vervangingen gevon
den: "... en gelijk vrijen zoals ze nu doen, was er niet bij. Wij
gingen appeltjes en peertjes jatten". Er is wel verschil in dezen
tussen oudere en jongere ex-paren. Bij de jongeren, ook van christelijken huize, lijkt er meer symmetrie en onderling overleg te zijn.
Het is minder de situatie van de man die aandringt en de vrouw
die afwijst. De onderstaande belevenis is er dan ook een uit de
jaren veertig.
Vrouw, 60
"Na een jaar begon ie aan me te frunniken. Ik zei: P., als je zo doet,
dan maak ik 't nu uit. Want van m'n vader had ik gehoord, dan ben 'je
een hoer, dat staat in een stuk van de bijbel. De liefde werd daar
niet beter op. Ik zei: Nou P., als je dat soort dingen wil, dan moeten
we maar trouwen. En dat hebben we gedaan."

Er is geen onderscheid tussen mannen en wouwen ten aanzien van de
wijze waarop de verkeringstijd de aandacht krijgt. Voor beide cate
gorieën is het doorgaans een tijd die men zich goed herinnert, en
ook een tijd waarvan men nu niet meer begrijpt dat men zich zo wei
nig bewust was van de keuze die men deed. Dit gevoelde gebrek aan
bewustheid van het belang van de keuze wordt in alle milieus aan
getroffen, Tussen de verschillende waardenstelsel bestaat wel on
derscheid. Mensen met nieuwere ideaalbeelden brengen deze voor
zichzelf onbegrijpelijke vanzelfsprekendheid veel vaker naar voren.
Dit is verklaarbaar, want hun denkbeelden op deze terreinen zijn
ingrijpend veranderd. Ze zouden nu, volgens hun eigen indruk, een
verkeringstijd geheel anders aanpakken. In veel mindere mate geldt
dit voor mensen die de traditionele gezinseenheidstroming (derde)
trouw bleven. Voor hen geldt dat de keuze van de persöón fout was
en daardoor liep de verkeringstijd niet goed.
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Een vaak vermelde samenhang van echtscheiding met een andere varia
bele is die met de duur van de verkering. Ook Goode (1956) noemt
dit verschijnsel als hij stelt dat echtscheiding relatief veel
voorkomt bij mensen met een betrekkelijk korte verkering. Dit ver
band hangt direct samen met het feit dat gescheidenen relatief
veel gedwongen huwenden tellen. Daarnaast kan bij de niet gedwon
gen huwelijken de gemiddelde duur korter zijn.
Hier valt deze constatering niet te staven, wel kan een beeld gegeven worden
van de duur van de verkering van de 105 hier beschouwde ex-huwelijken. Overi
gens is het moeilijk de verkeringsduur exact vast te stellen. Menigeen heeft
moeite met het vermelden van juiste jaartallen in het algemeen en in het bij
zonder met het jaartal van de eerste ontmoeting. Soms wordt dit jaartal door
man en vrouw wel overtuigend gegeven, maar stemmen hun beider opgaven niet
overeen. De oorzaak daarvan kan zijn dat verschillende ontmoetingsmomenten
als het begin van de relatie worden gezien. Van de 62 ex-paren waarvan beiden
werden geïnterviewd, wordt in twee van de drie gevallen hetzelfde jaar aange
geven. Het is dan ook zinnig categorieën te beschouwen, waarbij gezocht is de
duur vast te stellen van het moment dat van een verkering sprake was tot de
huwelijksdatum. In enkele gevallen valt de man in de ene en de vrouw in de
andere categorie. In het verhaal is dan naar aanwijzingen gezocht voor de
juistheid van een van beide beweringen. Kon die niet verkregen worden dan zijn
de gegevens van man en vrouw gemiddeld genomen. Zo is de onderstaande verdeling
verkregen over de 105 ex-huwelijken. De kortste verkering duurde enkele weken,
de langste negen jaren. Het jaartal van de eerste ontmoeting varieerde van
1937 tot 1976.

Tabel IS. Duur van de verkeringsperiode van de 105 ex-paren. In procenten.
kort
middelkort
gemiddeld
middellang
lang
Totaal

—— binnen het
2 en 3
4 en 5
—
6 en 7
—
meer dan 7

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar —

— 29%
32%
23%
10%
— 7%
101% (n* 105)

Hoewel de korte verkeringsduur met 29% goed vertegenwoordigd is,
kan toch niet gesteld worden dat in de meeste gevallen overhaast
is getrouwd. De spreiding laat een gelijkmatig beeld zien van éên
tot vijf verkeringsjaren. Dat men binnen het jaar trouwde, kwam
relatief veel voor in het middenmilieu en relatief weinig in het
hogere milieu. De middellange en lange verkeringen werden vaak
aangetroffen bij godsdienstigen. Beide verbanden laten zich niet
moeilijk verklaren.
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In het lagere milieu zijn het vaak economische motieven die een huwelijk uitstel
doen lijden. In de hogere milieus is men langer studerend. In de middenmilieus
verdient men vaak op jeugdige leeftijd al een behoorlijk salaris, op basis waar
van men het gevoel heeft te kunnen trouwen. Voor godsdienstigen is het huwelijk
een meer beladen stap, die men niet in zeer korte tijd zet. De verkeringsduur
heeft, bij uitschakeling van andere effecten, geen samenhang met de huidige ide
aalbeelden van de respondent.
Menig respondent meldt wel te vroeg te zijn getrouwd. "Hij wilde de tweede dag
al verlovingsringen kopen. Hardlopers zijn doodlopers..."
"Het ging allemaal zeer punctueel, met cadeaus enzo, heel ouderwets. Ik durfde
niet meer terug. De kennismakingsperiode was natuurlijk veel te kort."
"Een goeie verkeringstijd bespaart veel ellende. Als wij een jaar verloofd wa
ren geweest, was het huwelijk nooit doorgegaan."
Maar ook de lange verkeringen zijn soms aangemerkt als boosdoeners, vooral die,
die op jeugdige leeftijd gestart waren. "Ik ken hem vanaf m'n dertiende. Hij is
altijd de enige geweest. Dat is denk ik ook niet al te best als je altijd bij
één blijft hangen. Voor hem ook niet, hij was 15. Toen ik 18 was verloofden we
ons en toen ik 21 was zijn we getrouwd."

Samenwonen

Ongehuwd samenwonen is een verschijnsel dat pas in de jaren zeven
tig van deze eeuw in omvang ging groeien. Het is dan ook niet ver
wonderlijk dat er onder de 105 ex-huwelijken maar weinige zijn,
waarbij vöör het huwelijk de partners samenwoonden. Vaker komt het
voor dat respondenten spijtig memoreren, vanwege de familie, of in
het algemeen vanwege de weerstand tegen het verschijnsel, niet
eerst te hebben samengewoond. Enkelen hadden die ervaring wel. Bij
17 van de 105 huwelijken heeft men kortere of langere tijd eerst
samengewoond. Éénmaal was dat eerst in de verhouding weduwnaar
huishoudster. De samenwoon-periode duurde doorgaans één à ander
half jaar. De omgeving reageerde vaak zeer geschokt op het samen
wonen, hetgeen bij het paar soms een vechtersmentaliteit opriep.
Vrouw, 35+
"M'n ouders schrokken zich rot. Vervloekten me. Ze hadden me liever dood
gezien. M'n vader was een dominee, een hele stijve. Hij is toen inge
klapt, kon niet meer preken. Maar dat gaf niet, want ik vond hem altijd
al maf. Nu achteraf, als ik erover denk, vind ik 't erger."

Dit samenwonen vond dan ook in de jaren zestig plaats. De gevaren
van samenwonen, die heden ten dage veelvuldiger zullen worden ge
voeld dan voorheen, worden door een enkeling genoemd. Tot samen
wonen wordt vaak gemakkelijker besloten dan tot trouwen. In de
praktijk blijkt het effect dan echter gelijk te zijn. Ook wordt
wel vanuit geheel andere omstandigheden dan de poging een duurzame
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gegaan. Zou een paar weken bij me komen om van daaruit een kamer
te zoeken. Hij is blijven hangen, met alle gevolgen vandien..."
Eet huwelijk - wie begon erover?

Expliciet is aan de respondent gevraagd wie over trouwen was be
gonnen indertijd. Het vrije verhaal heeft men dan achter de rug en
de vraag wekt menigmaal verbazing. Was er wel iemand over begonnen?
Soms wordt ook met zeer veel overtuigingskracht beweerd dat de an
der dat was geweest. "Ze overviel me of ze met me kon trouwen. Ze
zei: ik hou van je."
Het is misschien wel het meest markante resultaat van dit aspect:
men is geneigd de "eer" aan de ander te geven. Markant ook omdat
bij de beslissing om te scheiden zal blijken, dat het tegengestel
de het geval is.
Overigens ziet men de beslissing niet steeds bij (een van) beiden
liggen. Soms worden anderen, met name ouders, genoemd dié op een
huwelijk hadden aangestuurd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
als men ontdekte dat er een seksuele relatie bestond of als het
paar wilde samenwonen en de ouders dat slecht konden accepteren.
Maar ook buiten de familiekring kan op een huwelijk worden aange
drongen zoals een man vertelt.
Man, 35+
"De psychiater begon erover, 't Zou beter voor haar zijn. ik had er nog
geen zin in, geen huis, geen geld. Ik moest toen bij de psychiater ko
men. Het was 't beste voor d'r zei hij. Ik was er nog niet rijp voor,
vond ik, maar ja, je bent te jong hè om er tegenin te gaan."

Van de gedwongen huwelijken volstaan sommigen met het veelzeggende
antwoord: "we moesten", anderen noemen wel een initiatief-nemende
partij. Opvallend is dat (slechts) een kwart van de respondenten
zegt, dat in een gezamenlijk overleg de mogelijkheid van trouwen
geopperd werd. Bij een nauwkeurige bestudering van tabel 20 blijkt
al enigszins de eerder vermelde neiging zichzelf niet te noemen als
initiatiefnemer. Zuiverder wordt dit resultaat gevonden als de 62
geïnterviewde ex-paren worden beschouwd.
In 24 gevallen is men het onderling eens. Hiervan wordt 5x de man als initiatief
nemer genoemd, 7x de vrouw, lx beiden en 5x overige combinaties. Het komt niet
eenmaal voor dat zowel man als vrouw zegt zelf de aanzet te hebben gegeven.

- 148 -

Tabel 20. Initiatief voor het huwelijk (Wie begon erover?) naar geslacht.
In procenten.
mannen

vrouwen

Totaal

de man begon erover

17

25

22 (n= 36)

de vrouw begon erover

29

20

24 (n= 40)

beiden

22

26

25 (n= 41)

liep vanzelf zo/weet niet

14

10

12 (n= 20)

familie man begon erover

1

3

2 (n=

4)

familie vrouw begon erover

4

4

4 (n=

7)

ander begon erover

1 (n=

2)

1

1

gedwongen huwelijk

11

10

Totaal

99 (n-76)

99 (n-91) 100 (n= 167)

10 (n= 17)

Driemaal vindt het omgekeerde plaats, namelijk dat beiden zeggen dat de ander
het initiatief nam. Dezelfde tendens zien we bij de paren waarvan de ene zegt
"vanzelf" of "beiden", terwijl de ander zegt dat de ex-partner over trouwen is
begonnen.

Over de gehele linie worden de vrouwen, en de familie van de vrouw,
iets meer als initiator beschouwd. Het strookt niet met de roman
tische gedachte dat de man de vrouw ten huwelijk dient te vragen,
maar zeker wel met het nuchtere feit dat vaak voor vrouwen het hu
welijk wordt gezien als een belangrijke bestemming en levensver
zekering. Deze mengeling van tegengesteld werkende factoren kan
ertoe leiden, dat de verschillen tussen mannen en vrouwen niet erg
groot zijn. Godsdienstigheid, milieu, noch huidige ideaalbeelden
lijken deze zaken te beïnvloeden. Ook van de leeftijd van de be
trokkenen en van de tijd waarin het gebeuren plaatsvond, is de in
vloed gering en niet rechtlijnig.
Huwelijksmotieven (en aanleidingen)

Een zee aan informatie ligt hier ter beschikking, want de vraag
werd expliciet gesteld en menigeen is ook in het vrije verhaal in
gegaan op deze aspecten. Daar echtscheiding zonder huwelijk niet
bestaat, is ter bestudering van de motieven (en aanleidingen) van
echtscheiding kennis omtrent de motieven (en aanleidingen) van trou
wen zeer gewenst. Het is niet gemakkelijk in een overzichtelijke
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waren; moeilijk vooral omdat vaak meerdere motieven genoemd wor
den. De een krijgt daarbij soms een zwaardere lading, een ander
wordt aangestipt als van bijkomend belang. In de analyse van het
kwalitatieve materiaal is gepoogd deze lading mee te wegen en zo
een beeld te krijgen van het relatieve belang van de verschillen
de motieven. Zo gaat het bij sommige zaken meer om aanleidingen
dan om werkelijke (bewuste) motieven. Menigmaal is men zich maar
weinig bewust van de motieven die men indertijd had gehad en dan
wordt de aanleiding het belangrijkste huwelijksmotief. Hierna
worden de gevonden motieven gecategoriseerd naar volgorde van de
mate van voorkomen èn het gewicht in de verschillende situaties.
Het huwelijksmotief dat de lange rij opent, is de vluoht. Bij het
overgrote deel van de keren dat deze gememoreerd wordt, gaat het
om een vlucht van huis. Voorts zijn genoemd ontvluchting aan de
eenzaamheid en aan het leven in tehuizen. Bij ongeveer 20% van de
respondenten is de vlucht het hoofdmotief van het huwelijk ge
weest. In onderzoek onder pas-gehuwden werd al eerder gevonden dat
dit huwelijksmotief belangrijk is, zodat het geen specifiek huwe
lijksmotief van gescheidenen lijkt te zijn. Bij nadere analyse
blijkt dit vluchtmotief opmerkelijke samenhangen te vertonen met
een aantal zaken. Om te beginnen wordt het beduidend meer door
vrouwen dan door mannen genoemd. Voor meer dan een kwart van de
vrouwen vormt het een hoofdmotief. Analyse van de kwalitatieve ge
gevens levert op, dat vrouwen zich vaker beknot voelden in hun ge
dragsvrijheid. Ze spreken meer over ruzies met thuis en deze ru
zies liggen dan vaak op het vlak van wat wel en wat niet mag. Man
nen hebben deze druk minder ervaren. Opmerkelijk is voorts dat het
vluchtmotief veel gesignaleerd wordt bij jongeren tussen 25 en 40
jaar. Het zijn de jonge vrouwen die de beperkingen van hun ouder
lijk milieu slecht verdroegen. Het vluchtmotief komt voorts rela
tief veel voor in het lagere milieu en in mindere mate ook in het
middenmilieu. Deze bevinding past in het "plaatje" van samenhangen,
want juist in deze milieus zijn de waardenstelsels tegenover de
jeugd nog het meest strak gebleven in de afgelopen vijftien jaren.
Hier zal meer de dubbele moraal zijn gehanteerd door ouders: de
zoon mag meer dan de dochter. Vooral eind jaren zestig, begin jaren
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zeventig zal de beknotting meer door vrouwen gevoeld zijn omdat in
die tijd, op dit terrein, hard aan waarden en normen gesleuteld
ging worden in onze samenleving. Niet in het minst betrof dit de
positie van de vrouw. Enkele voorbeelden kunnen het vluchtmotief
verduidelijken:
Vrouw, 30+
"Ik had ruzie met m'n moeder, ik wou weg uit huis. M'n ouders wilden
dat niet. Nou, dan dram je 't wel door als je 19 jaar bent."
Man, 35+
"De sfeer bij ons thuis deugde niet. Ik wilde graag trouwen."
Vrouw, 25+
"Thuis ging 't erg slecht. Hij was tenminste iets, en het was beter
dan dat ik het thuis had. We namen twee tenten mee op vakantie, maar
sliepen in één. Ik wilde graag een kind om van alle zorgen af te zijn.
Ik dacht verder niet na. We gebruikten een condoom en we hebben ge
zorgd dat het condoom knapte. We moesten trouwen. Het was gelukt."
Vrouw, 30+
"Ik wilde eindelijk van m'n voogdij afkomen. Ik had veel in tehuizen
gewoond. Was niet naar hoor. In dat pleeggezin was 't veel naarder.
Je voelde je opgesloten met die voogdij. Ik wilde vrij zijn."
Vrouw, 45+
"Ik wou wel trouwen tegen de eenzaamheid. Hij wilde een gezin hebben."
Ex-paar, 30+
Hij: "Het was een wederzijds vluchten uit het alleen zijn."
Zij: "Hij drong aan, ik vond de basis te wankel."

Het tweede belangrijke huwelijksmotief is het geduongen huwelijk. Er
is een kind op komst. Ongeveer 16% van de respondenten legt de
meeste nadruk op dit feit. Het zijn hier dan relatief veel ouderen,
wat niet verwonderlijk is gezien het feit dat de laatste 15 jaren
de betrouwbare anti-conceptie het percentage gedwongen huwelijken
belangrijk deed teruglopen. Voor deze ouderen blijkt het nog vaak
een zaak van schande en verdriet te zijn.
"Haar omgeving is sterk gereformeerd en die sprak hel en verdoeme
nis uit." Zeer frequent wordt de reactie van de familie geschetst.
Het motief "gedwongen huwelijk" is in het lagere milieu van even
groot belang als het vluchtmotief, beide betreffen ongeveer een
kwart van de respondenten. In de belde andere milieus bedragen de
percentages respondenten die de nadruk leggen op het gedwongen ka
rakter veel minder. Dit zal onder andere te maken hebben met de
mogelijkheden van jongeren uit de verschillende milieus om betrouw-
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in het lagere milieu verhinderen een adequate preventie. En, zoals
een jonge respondente zei: "...van abortus, daar had ik nog nooit
van gehoord. Trouwen dus maar. Misschien wordt 't nog wat."
Overigens werd niet steeds het kind op komst als negatief ervaren.
Behalve dat het soms bewust gepland was om een ander probleem te
omzeilen, kan het min of meer per ongeluk ook gelegen komen. Daar
naast zijn er de moeizame ervaringen met de pogingen een abortus
te krijgen. Pogingen die niet lukten of op 't laatst werden stop
gezet. Wel trouwen...niet trouwen...wel trouwen...? Discussies die
een lijdensweg voor mensen kunnen zijn en een zware claim leggen
op de relatie in de toekomst. Tenslotte volgen nog enkele uitspra
ken om dit type motieven nader te illustreren.
Man, 60+
"Ach, in mijn tijd liet je geen zwanger meisje zitten. Wou ik ook niet."
Vrouw, 30
"H.(ex) wilde zo graag een kindje maken. Ik wilde eigenlijk nog hele
maal geen kinderen. Ik had een foefje om het te voorkomen, maar ik ben
zo stom geweest om dat een keer te vertellen: dat ik meteen ging plas
sen als hij erin geweest was. Toen heeft hij me een paar maal in bed
gehouden en was 't meteen raak. Toen moesten we trouwen. We waren nog
niet eens getrouwd, of hij had de dekentjes al gekocht."
Ex-paar, 50
Hij: "Ja, kwam wel door mij, zou ik haast zeggen, want ik heb 't ge
daan. Ik heb kattekwaad uitgehaald. Ik zie nog haar vader. Vrat
zowat z'n krant op toen ie hoorde dat ze in verwachting was."
Zij: "Kijk, 't was bitter moeten. Anders denk ik toch dat ik nooit ge
trouwd was achteraf. Maar ja, dat weet je toch niet. Ik vond 't
niet erg. Alleen wel voor m'n ouders."

De derde categorie wordt gevormd door mensen die (plots) huisvesting
konden krijgen. Hoewel men in feite al een huwelijk overwoog, is
in vele gevallen toch de beschikbaarheid van een huis de belang
rijkste doorslaggevende factor. Men laat zich vaak inschrijven
onder het motto "baat het niet, het schaadt ook niet", zonder echt
bewust voor een huwelijk te hebben gekozen. Ook anderszins, zonder
inschrijving, kan er plots de kans op een woning zijn. In tijden
van woningschaarste is men dan niet geneigd zo'n kans te laten
schieten. Dan maar trouwen. Door ongeveer 12% van de respondenten
wordt dit feit als het hoofdmotief gebracht. Met name in het mid
denmilieu is dit een relatief veel gehoord huwelijksmotief. Inte-
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schouwd wordt als leidend tot een min of meer gedwongen huwelijk.
Ook is er een paar dat trouwde om zo meer kans op een woning te
maken. Een en ander wordt hieronder met enkele uitspraken aange
geven.
Vrouw, 30+
"Dat ging automatisch. En sneller door die flat. Anders had het nog wel
een jaar kunnen duren. Ik dacht nog in paniek: zo vlug kan dat allemaal
niet."
Man, 35+
"Op een gegeven moment komt 't uit de verf en toen konden we ineens dat
huis krijgen. We zijn normaal verloofd en overhaast getrouwd, binnen
een maand. Niet om een kind, maar om een huis. Niet dat dat de oorzaak
was van het mislukken."

Een vierde categorie is die der intrinsieke motieven. Wat vanuit de
romantische ideologie het belangrijkste zou moeten zijn, wordt
veelal bij de vraag naar het motief om te huwen geheel niet of zij
delings genoemd. Het gaat hier om zaken als: de goede band; een
leven met deze ene willen delen; het bouwen aan een toekomst omdat
men zo goed bij elkaar past. Het is waarschijnlijk dat voor een
aantal mensen dit intrinsieke motief te vanzelfsprekend is om te
noemen. Daarnaast moeten we echter bedenken dat er bij mensen die
gescheiden zijn vaak een herinterpretatie van het (vôôr-)huwelijksgebeuren heeft plaatsgevonden die een ander licht werpt op de ei
genlijke motieven. Deze intrinsieke motieven worden door ruim 11%
van de respondenten als belangrijkste factor naar voren gebracht.
Opvallend is daarbij dat het relatief meer bij de mannen voorkomt
dan bij de vrouwen (15% resp. 9%), terwijl ook in de hogere milieus
er van een relatief hoog percentage sprake is, namelijk 22%. In
het hogere milieu vormt dit motief daarmee het belangrijkste van
de lange rij. Intrinsieke motieven, die verwijzen naar de gevoels
band tussen twee mensen, zullen., pas dan als eerste genoemd worden
als andere meer elementaire zaken geen problemen opleveren. Huis
vesting, thuissituatie, financiën e.d. dienen in orde te zijn, de
druk van de omgeving moet niet al te sterk worden gevoeld. Wellicht
zijn deze voorwaarden voor mannen uit hogere kringen eerder of va
ker vervuld dan voor vertegenwoordigers van andere bevolkingscate
gorieën en dezelfde leeftijdsgroep. Zij kunnen vanuit een relatief
gunstige achtergrondsituatie de gevoelens laten prevaleren als
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Man, 55+
"Ja, ik dacht gewoon, als je zo zeker van elkaar bent, ga je trouwen."
Man, 45+
"Een uitgemaakte zaak. Het motief was niet meer dan dat ik van haar
hield en een gezin wilde stichten."

Een bepaald niet onbelangrijke categorie vormt de druk van de omgeving.
Vooral de ouders waren degenen, die een invloed ten gunste van een
huwelijk of ten nadele van een huwelijk trachtten uit te oefenen.
Als deze laatstgenoemde poging dan uitmondde in het tegengestelde
effect - juist vanwege het verzet trouwen - kan van een huwelijks
sluiting onder druk worden gesproken. De onderlinge cohesie wordt
(tijdelijk) vergroot door het gezamenlijke gevecht tegen de buiten
wereld. Door 9% wordt de druk van de omgeving naar voren geschoven
als de belangrijkste huwelijksveroorzaker. Deze categorie is ech
ter aanmerkelijk belangrijker dan de 9% doet vermoeden. In vele
gevallen vormden de familie en de omgeving een stuwende kracht in
de beslissing het huis al dan niet te accepteren, het kind op komst
al dan niet te laten aborteren, e.d. In negatieve zin was de vlucht
uit huis doorgaans veroorzaakt door de familie. Het is daarom niet
verwonderlijk, gezien de eerder genoemde samenhangen, dat speciaal
in de jonge generatie die familie- en omgevingsdruk vaak naar vo
ren wordt geschoven. Verder is opmerkelijk hoeveel mensen zich nog
een tante, een zusje, een vader, een oma, een vriendin weten te
herinneren, die ooit heeft gezegd: "Dat is geen man/vrouw voor jou!"
Enkelen voegen er dan aan toes "Had ik maar geluisterd" of "Hij/
zij had het wel goed aangevoeld". Overigens kan de omgevingspres
sie zeer verschillende achtergronden hebben, hetgeen het volgende
resumé aantoont.
Vrouw, 25+
"Ja, toen zijn we getrouwd, hoe zal ik het zeggen, als geruststellende
factor voor onze ouders."
Vrouw, 60+
"We hadden een gesprek over godsdienst. Ik dacht: Nee dat is geen man
voor mij, daar kan ik niet mee praten. Maar ik had 't al tegen de tan
tes verteld. U zult zeggen: je hoéft toch niet te trouwen. Maar ik had
het ook al op n'n werk verteld."
Vrouw, 35+
"Toen ik een kamer voor mezelf wilde huren dacht m'n moeder dat ik dat
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m'n vriendinnen. M'n moeder huilen, zenuwachtig. Als ik getrouwd was,
vond ze, was 't wel goed geweest. En toen kon er nog een kamer gehuurd
worden en toen zijn we maar gaan trouwen. Hij vond 't wel best. Ik heb
later tegen m'n moeder gezegd dat ze er niet goed aan heeft gedaan. Ze
maakte hele toestanden.
Man, 25+
"Het hele verhaal is eigenlijk, als je zo 24 jaar bent, ben je bang dat
je overschiet. Zo'n gevoel ontwikkel je zelf. Een paar keer lukt 't niet
en in je omgeving wordt er getrouwd. Wel stom hè, om zo naar die ande
ren te kijken."
Vrouw, 40+
"Ben getrouwd, was gedwongen. Ik was d'r al een jaar huishoudster en aan
de kinderen werd gevraagd.- Waar slaapt tante I. (respondents) en waar
slaapt papa? Komt ook door de Sociale Dienst, die vroeg: Hoe zit 't,
hokken jullie of gaan jullie trouwen? Toen gingen we als noodoplossing
maar trouwen."
Vrouw, 30+
"Druk van de omgeving. Ons samenwonen werd niet zo geaccepteerd. We
dachten, nou ja, als die ouders zo zeuren en 't is financieel voorde
liger, waarom niet?
Man, 35+
"Iedereen vroeg: Wanneer gaan jullie trouwen? Gekke omgeving leef je in,
het was een soort fatsoenssfeer."

Een meer algemene uitdrukking van de pressie van de omgeving is
de categorie heersende waarden en normen. Deze factoren zijn niet
steeds te onderscheiden van de hiervoor genoemde directe druk van
de omgeving. Bij deze categorie gaat het meer om een verinnerlijk
te druk die niet aan bepaalde personen wordt gekoppeld. Deze ver
innerlijkte druk kan heel expliciet geuit worden, maar ook in vagere
termen, zoals: "het liep vanzelf zo" of "het werd wel eens tijd".
Ook hier geldt dat de heersende waarden regelmatig aan de orde ko
men-, maar niet steeds als hoofdmotief naar voren worden geschoven.
Het laatste is bij 7% van de respondenten wel het geval. Hieronder
wordt deze categorie, die zich moeilijk leent voor het zoeken naar
verbanden met andere aspecten, met uitspraken toegelicht.
Vrouw, 25+
"We woonden samen. Ik vond trouwen toch wel nodig om mee te tellen,
erbij te horen. Meer voor de omgeving, de ouders. Het hoorde. Je dacht:
't gevoel van getrouwd te zijn, een ring enzo. Dan hoor je daarbij."
Man, 5Q+
"Moeilijk te zeggen, 't Klinkt misschien theatraal als ik 't geborgen
heid noem. In die tijd leefde je makkelijker in een soort stramien.
Trouwen hoorde erbij."
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Vrouw, 25+
"'t Was zijn idee. Trouwen was voor. hem het bewijs leveren dat ie nor
maal was. Hij trouwde om het voor zichzelf te bewijzen. En dat gebeurt
veel hoor, omdat er zo weinig begrip is voor homo's. Hij kon zo bewij
zen dat ie geen homo is."

Een volgende specificering van de categorieën "druk van de omgeving"
en "heersende waarden en normen" vormt de categorie zekerheid, of
angst om over te schieten. Numeriek is deze categorie niet groot,
omdat het aspect vaak zijdelings aan de orde komt. Soms wordt ook
de wens tot zekerheid van de ander min of meer aan de kaak gesteld.
"Ze wilde binnen zijn en ik had een vaste baan." Dit betreft de
materiële zekerheid, maar ook de emotionele zekerheid komt aan bod.
"Ik wilde zekerheden, vasthouden. Het was de angst om in je piere
eentje over te blijven." Dat voor de vrouw het huwelijk bewust als
een financiële basis beschouwd kan worden, blijkt wel uit het vol
gende:
Man, 50+
"Ze was gezakt voor haar secretaresse-examen en is toen aanhaliger ge
worden. Haar moeder had toen gezegd: Je moet maar zorgen dat je een
zuinige huisvrouw wordt."

Na deze omgevingsfactoren komt een categorie van praktische aard
aan bod, namelijk die van de financiële voordelen. Slechts 5% van de
respondenten ziet hierin het belangrijkste motief van het huwelijk,
maar veel meer hunner achten het een niet onbeduidende bijkomende
reden of aanleiding, die bovendien nogal eens het moment van hu
welijkssluiting vervroegde. Meer mannen dan vrouwen noemen finan
ciële voordelen hetgeen vanuit de verdeling van rollen in onze
cultuur te begrijpen valt. Vrouwen zoeken naar financiële zeker
heid op de lange termijn voor zichzelf en voor eventuele kinderen.
Het ligt ingebed in de emoties van het hebben van een eigen gezin.
Mannen zijn opgevoed tot de verantwoordelijken voor de inkomsten,
zij staan meer open voor de directe financiële consequenties.
Overigens gaat het bepaald niet steeds om grote financiële buiten
kansen. Zo wordt gememoreerd, dat je als getrouwde in de officiers
mess kon eten. In het algemeen blijkt het leger een huwelijksbevorderend instituut te zijn. Meermalen wordt de extra soldij als
een van de motieven genoemd. Ook de huwelijkstoelage bij de studie
kan het huwelijksmoment naar voren halen. Tenslotte is er nog de
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belasting die voor sommigen het huwelijk tot een aantrekkelijke
zaak maakt, getuige de volgende uitspraak:
Man, 25+
"Ik was erachter gekomen van dat belastingvoordeel, het was mijn lumi
neuze idee. Dat 't toen gebeurde was dus primo financieel en secundo
11 amour."

Een motief, dat niet zo vaak regelrecht aan de orde komt, maar als
onderliggende factor zeker niet onderschat moet worden, is medelij
den.

De ander woont in een tehuis, is zo eenzaam, is depressief,

zegt niet zonder je te kunnen. Het zijn vaak kleine tussenzinne
tjes waarin dit medelijden tot uitdrukking komt. Als enig motief
doet het zich niet gemakkelijk voor. Het medelijden is verweven
met allerlei ingewikkelde behoeftenbevredigingen van beide zijden.
Het ligt meer op het vlak van de sociale psychologie om deze re
laties verder uit te diepen. Duidelijk is de behoefte "te redden"
aanwezig bij degene die medelijden voelt. Daarbij kan een schuld
gevoel kernen ten opzichte van een eventuele reactie van de ander,
zoals zelfmoord. Het meest uitgesproken, los van andere behoeften,'*
wordt de factor medelijden naar voren gebracht als het belangrijk
ste huwelijksmotief in het onderstaande fragment. Het is de enige
maal, dat dit motief zo centraal staat in het verhaal van een res
pondent.
Man, 55+
"Ik wist 't, ik kan dit huwelijk niet. Wat bleek, dit meisje zag in mij
haar laatste strohalm. Toen werd ze ziek, kinderen gebruiken dat ook om
hun zin door te drijven. De huisarts zei: It is a struggle for man. Ze
dreigde met zelfmoord. Ik wilde niet samen, maar je schrikt wel hoor.
Haar moeder belde: Kom eens kijken hoe ze eruit ziet. Ze woog nog maar
33 kilo. Toen kreeg ik geweldig medelijden, ik ben ook een christen, als
't zo belangrijk voor haar is dat ze er zelfs 't ziekenhuis voor ingaat,
dan zal 't toch wel
als haar liefde zo groot is
Later denk
je: allemaal nonsens. Dat is liefde botvieren zonder je verstand. Er is
geen één die niet vervangen kan worden. Ik wil er echt de nadruk op
leggen: trouw nooit uit medelijden. Gebruik liefde én verstand. Toen de
Duiders Nederland binnenvielen in 1940, ging Nederland na een paar da
gen door de knieën, want Nederland was niet voorbereid. Zo was ik ook
niet voorbereid."

In een klein aantal gevallen staat het motief centraal door een hu
welijk de relatie te willen verbeteren. Hoewel een groter aantal men
sen het min of meer vaag wel hoopt, is het voor enkelen een doorslaggevend argument om in het huwelijk te treden. Men is uit een
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gemis de relatie begonnen, waarna de relatie spanningen oplevert.
Als je vraagt waarom gingen jullie trouwen, dan is het antwoord:
"Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Ik dacht dat alles beterzou gaan. De relatie zou wel beter worden, ik heb wel van d'r ge
houden."
Een ander zegt ronduit: "Ik dacht, laten we maar trouwen, dan komt :
het wel goed."
De categorieën die nog resten zijn klein. Toevallige omstandighe
den, die een huwelijk wenselijk maken, kunnen het besluit beïnvloe
den: de zorg voor kinderen van anderen samen willen delen, samen op
reis gaan waarbij het gemakkelijker is getrouwd te zijn e.d. Belang
rijke aspecten van het huwelijk zijn de seksualiteit, de voortplan
ting en de opvoeding. Expliciete verwijzing naar deze zaken zou
als motivatie voor een huwelijk verwacht kunnen worden. Interes
sant is dan dat slechts een enkeling zegt te hebben willen trou
wen omdat hij/zij zo graag kinderen wilde. Een vrouw brengt dit
motief naar voren. "Ik had geen keuze, ik wou kinderen en dwars
tegen die trouw-noodzaak ingaan, dat kon ik niet. Ik deed hoe 't
allemaal hoorde. Het was bepaald niet de leukste tijd."
Slechts tweemaal wordt als belangrijkste motief genoemd dat men
een (regelmatige) seksuele relatie wenste die alleen in het huwe
lijk kan plaatshebben. Zoals een man (50+) zegt: "Ik was er gewoon
aan toe. Ik had jaren lang in seksuele spanning geleefd."
Een vrouw (55+) van een ander ex-koppel stelt: "Je kunt beter trou
wen, dan doe je geen zonde, hij was er aan toe."
Tenslotte wordt deze huwelijks-motievenreeks afgesloten met de er
varing van een respondente uit een andere cultuur. Hiermee wordt
de relativiteit van waarden, normen, met het eraan verbonden ge
drag , benadrukt.
Vrouw, 25+, als jonge tiener getrouwd:
»
"Ik werd uitgehuwelijkt. Je moet dan bij de ceremonie JA zeggen. M'n
moeder keek giftig naar me. Zo van: je krijgt anders een pak slaag. M'n
moeder had gezegd: kijk dat wordt je man. Ik had gezegd: Ben je gek, ik
wil verder studeren. M'n vader zei: Ik maak je kapot. Ik ben weggevlucht,
naar een oom en die stond me op te wachten en toen kreeg ik van hem een
pak slaag en thuis kreeg ik nog meer slaag. Dus dacht ik: trouwen dan
maar. Er zat niets anders op."
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zijn in de volgende samenvatting onder te brengen:
1. omgevingsfactoren (vlucht van huis, waarden/normen, druk fami
lie);
2. praktische redenen (kind op komst, huisvesting, financieel);
3. expressieve motieven (liefdesgevoelens, geborgenheid, medelij
den).
De eerste twee globale categorieën komen aanmerkelijk vaker aan de
orde dan de laatste. Zowel de omgevingsfactoren als de praktische
redenen vormen ieder voor ongeveer één van de drie respondenten
het hoofdmotief. De expressieve motieven zijn bij hooguit 15% van
de respondenten als hoofdmotief aan te merken.
Als deze driedeling nader wordt geanalyseerd op samenhangen met andere varia
belen, blijken er maar weinig zeer duidelijke verbanden te zijn. Wat het milieu
betreft, in het lagere milieu komen de expressieve motieven relatief veel min
der voor dan in het hogere milieu. Opvallend is dat onder de jongeren de om
gevingsfactoren zo'n relatief grote rol spelen. Zowel de vlucht van huis als
het trouwen terwille van de familie zijn zaken die in de ex-huwelijken van het
begin van de jaren zeventig veelvuldig voorkwamen.
De hedendaagse stroming/ideaalbeelden van de respondent blijken wel enigszins
samen te hangen met de huwelijksmotieven van weleer. Het aantal mensen met ex
pressieve motieven neemt toe naarmate de stroming een nieuwere is. Dit verband
hangt echter samen met het hogere opleidingsniveau en het is er bij een nadere
analyse niet van te scheiden. Hetzelfde geldt voor de afnemende betekenis van
de vlucht van huis bij nieuwere stromingen. Wel is het duidelijk dat mensen met
nieuwere ideaalbeelden indertijd vaker terwille van de familie zijn getrouwd.
Bij de variabele opleiding wordt deze samenhang niet teruggevonden.
Een analyse van de 62 ex-paren levert op dat het bij het motief, dat als door
slaggevend voor het sluiten van een huwelijk beschouwd wordt, om een tamelijk
subjectief beleven gaat. Slechts 13 maal noemen beiden hetzelfde motief. De com
binaties zijn legio. De hoogste score met driemaal bereikt de combinatie waar
bij de man zegt dat het krijgen van een huis het belangrijkste motief was, ter
wijl de vrouw de vlucht uit haar ouderlijk huis naar voren schuift als de ach
tergrond. Eerder is het al gezegd, meer vrouwen dan mannen beschrijven deze
vlucht als leidraad voor hun gedrag. Verder lopen de combinaties ook dwars door
de eerder genoemde driedeling heen. Bijvoorbeeld van de mannen die met prakti
sche zaken komen, noemt ongeveer 40% van de ex-partners ook praktische zaken,
evenveel noemt omgevingsfactoren en de rest komt met expressieve motieven. Als
de verhalen naast elkaar gelegd worden, blijkt doorgaans dat het om dezelfde
gebeurtenissen gaat. Het is geen kwestie van een volstrekt andere voorstelling
van zaken. De nadrukken worden anders gelegd en vaak wordt het hoofdmotief van
de ander (zijdelings) in het eigen verhaal verwerkt.

Het is bepaald niet zo, dat in de antwoorden steeds één reden ver
werkt is, hetgeen uit het volgende antwoord van een respondente
blijkt. "Ik wou 't. Het was meer de sensatie, 't Was echt m'n ide
aal: een kind, een huis. Ik wilde uit huis en ik hield van hem."
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motief dat het zwaarst weegt, vast te stellen.
Verwachtingen

In het vorige hoofdstuk zijn de verwachtingen al aan de orde ge
weest ter vaststelling van de verandering in ideaalbeelden. De
antwoorden overziend, blijken - terwijl de basis van het huwelijk
vaak een praktische of omgevings-gerichte is - de verwachtingen
vooral op het expressieve vlak te liggen. Het komt regelmatig voor
dat men zich weinig bewust was van wat men verwachtte. Men heeft
maar een heel vaag beeld gehad wat een huwelijk zou moeten zijn.
Trouwen wordt vanzelfsprekend gevonden, wat het in de eigen situ
atie zou moeten betekenen wordt niet overdacht. Als men wel ver
wachtingen noemt, wordt vooral gesproken van liefde, geborgenheid,
vriendelijkheid, goede verstandhouding, romantiek, eenheid, trouw.
Praktische zaken worden maar weinig te berde gebracht. De volgende
uitspraak van een 33-jarige vrouw vormt dan ook een uitzondering:
"Ik verwachtte dat ik een baan zou hebben en hij zou mee helpen
in de huishouding. Maar dat viel me erg tegen." De laatste toevoe
ging is er een die ook aan de expressieve antwoorden veel gekop
peld wordt. "Er klopte niks van" of "Ben bedrogen uitgekomen".
Een dertigjarige man meldt eveneens praktische zaken. "Ik verwacht
te verzorging. Dat vooral. Op tijd eten, de was doen, schone kle
ren, en lichamelijk. Heel burgerlijk eigenlijk."
De overeenkomst in verwachtingen op het expressieve vlak was vaak
groot tussen man en vrouw. Beiden hebben op hetzelfde vlak van
liefde en gevoelens veel verwacht, beiden voelden zich gefrustreerd.
Hierna volgen een aantal voorbeelden van (ontbreken van) verwachtin
gen waarvan de laatste vrij uniek is.

_ _+

Ex-paar, 60
Hij: "Iets moois, iets prettigs. Eri intimiteit. Samen een boek lezen of
samen t.v. kijken."
Zij: "Samen iets opbouwen, vooral ook samen bij elkaar horen. Het seksu
ele leven viel prompt tegen. Hij wou even iets kwijt raken. Ik
dacht dat 't uit liefde hoorde te gebeuren."

_ _+

Vrouw, 35
"Uit de boekjes. Van die modelhuwelijken. Weet je wel, zo'n gentleman,
dat ie dingen voor je doet, je aanhalen, deur openhouden, van die klei
ne dingen. Aai over je hoofd, knipoog, bloemen. D'r is geen fluit van
terecht gekomen. Hij treiterde me."
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Vrouw, 25+
"Bedroevend weinig overdacht alles. Was heel diffuus.
Vrouw, 40+
"Ik verwachtte dat ik zou gaan scheiden. Op 't huwelijksdiner praatte
ik daar al over. M'n moeder vond dat vreselijk."

Afspraken

Heeft U ook afspraken gemaakt vöór het huwelijk over bepaalde din
gen in het huwelijk? Wellicht is het meest kenmerkende antwoord
geweest: "Nee, joh, nee..."
De mensen die afspraken gemaakt hebben, zijn op een hand te tellen.
Het betreft elkaar vrijlaten in het geloof, christelijke opvoeding
de kinderen, studie afmaken, financiële verdeling en verdeling van
de huiselijke arbeid. Hoewel men doorgaans weet of de ander wel
of geen kinderen wil, wordt ook de gezinsplanning (hoeveel, wan
neer, hoe verzorgen) niet gezamenlijk vooraf doordacht. Een enke
ling zegt expliciet afspraken maken helemaal niet nodig te vinden,
'"t Is geen handelspartner." Maar vooral bij respondenten wier
huidige ideaalbeeld tot de nieuwste behoort, wordt het ontbreken
van afspraken vaak als een gemis beschreven.
vrouw, 35+
"afspreken was er vroeger niet bij. Achteraf vind ik het heel dom. Af
spraken hadden we moeten maken over het contact met de familie. En over
kinderen krijgen is ook niet gepraat."
Vrouw, 40+
"Nee, heel slecht voorbereid. Ook op zakelijk terrein. Heel naïef. Ik
was me ook heel weinig bewust van rolverdeling. Stom geweest. Pas later
ontdekt allemaal."

Het maken van afspraken op het terrein van seksualiteit, rolverde
ling, sociale contacten, vrijetijdsbesteding e.d. past duidelijk
niet in het beeld van de geringe bewustheid rond het hele proces.
De romantische verwachtingen bemoeilijken een en ander verder.
Zelfs over het krijgen van kinderen was men voor het huwelijk wei
nig expliciet geweest.
Tenslotte over de verkering

Hiervoor werd een veelkleurig beeld geschetst van wat zoal de as
pecten zijn van de verkeringsperiode. De werkelijkheid is nog veel
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geweld wordt aangedaan - te zoeken naar grote lijnen die door het
geheel heen lopen. Een patroon dat we veel tegenkomen wordt hier
onder aangegeven. Overigens wil niet gezegd worden dat dit patroon
kenmerkend is voor de verkeringstijd van gescheidenen in vergelij
king met mensen die niet scheiden. Ook onder (langdurig) getrouw
den kan dit samengaan van verschijnselen worden aangetroffen, on
derzoek op dit terrein vindt momenteel plaats.
Het meest voorkomende patroon is dan dat mensen elkaar via informele ka
ders leren kennen en na korte tijd verliefd op elkaar worden. De
basis van deze verliefdheid vormt nogal eens de ervaring van een
gemis (slechte situatie thuis, eenzaamheid). De verkeringsperiode
duurt ongeveer drie jaar en men heeft niet eerst samengewoond.
Het huwelijksmotief is van praktische aard en/of gericht op de so
ciale omgeving, terwijl de huwelijksverwachtingen in de expressie
ve sfeer liggen. Er worden geen afspraken gemaakt voor het huwe
lijk. Man en vrouw stemmen overeen wat betreft hun (hoge) expres
sieve verwachtingen, maar het motief tot huwen is niet gelijklui
dend. Het betreft overigens een doorsnede die door de combinatie
van de aspecten bedriegelijk kan zijn, in die zin dat niet steeds
alle facetten aanwezig zullen zijn.
Los van het feit of men al dan niet gaat scheiden, mag verwacht
worden dat het boven beschreven patroon huwelijksspanningen zal
opleveren. Dit geldt zeker als het in de huidige tijd (vanaf de
tweede helft van de jaren zestig) optreedt, omdat sindsdien de
pluriformiteit in waarden en normen rond samenleven is gegroeid.
Voordien lagen de zaken meer vast, verwachtingen stemden gemakke
lijker overeen en afspraken waren minder nodig. Het hier geschets
te voorbereidingspatroon is niet geschikt voor de vragen die onze
samenleving eind jaren zestig en jaren zeventig ging stellen aan
de getrouwde koppels. Deze uit een andere tijd stammende voorbe
reiding zal in niet geringe mate bijgedragen hebben aan de sterke
toename van het aantal echtscheidingen in de jaren zeventig. Ook
in deze tijd ziet het er naar uit, dat in brede lagen van de be
volking de voorbereiding op een huwelijk weinig is afgestemd op de
eisen die heden ten dage aan een huwelijk worden gesteld. De vol
gende karakteristieke situtatie speelt zich af in 1971, maar zal
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gemaakt voor het samenwonen.
"Keurig, eerst een jaar verkering, toen een jaar verloofd en een
jaar later getrouwd. Ik was toen 21 jaar. De avond voor 't trou
wen dacht ik nogs Op hoop van zegen."
Fase(s) van geluk in het ex-huwelijk
Er is niet expliciet gevraagd naar gelukkige huwelijks-perioden.
Maar in het vrije verhaal over de gehele relatie is het wel zeker
de bedoeling dat ook deze perioden uit de verf zouden komen. De
respondent gaat er meestal van uit dat onze interesse ligt bij de
oorzaken van de scheiding. Men zal eerder over "bijzondere" voor
vallen en levenswijzen praten dan over "gewone" dingen en gebeur
tenissen. Het is voor de respondent derhalve niet steeds vanzelf
sprekend dat ook goede momenten onze belangstelling hebben. In het
verhaal worden soms vele jaren overgeslagen en bij navraag blijkt
het om een "prima" tijd te gaan. Toch ook velen vertellen wel spon
taan over de goede tijden. Deze hoefden niet noodzakelijk in het
begin van het huwelijk te vallen, maar doorgaans was dat wel het
geval. Overigens zijn er ook mensen die in het gehele huwelijk
gêën gelukkige tijd konden ontdekken. Het percentage respondenten
dat dit meldt, bedraagt 28.
Vrouw, 35+
"Meteen na 't trouwen viel 't allemaal verschrikkelijk tegen. Ik had
m'n baan opgezegd. In die tijd was dat vanzelfsprekend. Kan me niet
herinneren dat we 't ooit leuk hebben gehad samen."
Vrouw, 30+
"De eerste tijd was moeilijk, ik moest nog leren met mensen om te gaan.
Dat kon ik niet en er kwamen bij ons veel mensen over de vloer. Na 6 à
7 jaar had ik 1t onder de knie en toen was het huwelijk voorbij."

Geluk is relatief, het hangt af van wat je gewend bent als geluk
te ervaren en van de alternatieven die je hebt. Wat je om je heen
ziet bij anderen of denkt dat bij anderen aanwezig is, speelt ook
een belangrijke rol. Niet ieder is zich daarvan bewust. Zo kan de
situatie die indertijd als (redelijk) goed werd ervaren, bij na
der inzien als minder prettig worden beschouwd. De sociaal veran
derde situatie van het heden, waarbij sommigen met een nieuwe
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verleden geprojecteerd. Het verleden wordt opnieuw bezien.
Vrouw, 50+
"In 't begin was ik wel gelukkig. Maar als ik naar m'n kinderen kijk,
hoe die met elkaar omgaan, da's veel beter. Zij doen gewoon wel eens
kattig tegen hun man. En als ik een beetje kattig deed, werd hij gelijk
kwaad, begon hij te beulen. Ze zeggen nu dingen die ik nooit heb durven
zeggen. Een beetje boos word ik daarvan wel achteraf."
Man, 35+
"'t Is niet altijd slecht gegaan. Er waren ook goeie jaren. Als je niet
weet wat je mist, sta je er niet echt bij stil. Vanaf 't begin heb ik
wel gedacht: God, is dat nou 't huwelijk."

Als mensen over de betere tijden spreken, varieert dat van een
laaiend enthousiasme tot een eenvoudig "best te doen, best gezel
lig". Er wordt gesproken van tevredenheid, vreugde, veel lachen
samen, alles koek en ei, enorm veel plezier, prima tijd, hartstik
ke leuk. De achtergronden van dit welbevinden zijn verschillend.
Het kon gebeuren, dat men aan een huwelijk begonnen was om de si
tuatie te verbeteren. Tijdelijk verbeterde de situatie, bv. wat
overmatig drankgebruik van een van de partners betrof. "Ik dacht:
zie je wel, het trouwen heeft toch geholpen. Maar na een half
jaar...."
Andere oorzaken waren het sociale leven dat prettig was. "Was een
hele goeie tijd naar buiten toe. We hadden een actief naar buiten
gericht leven."
Een ander spreekt van zijn modelhuwelijk. Hoewel dit sarcastisch
bedoeld is - "ging maatschappelijk voor de wind, we werkten hard,
kwamen elkaar vaak alleen in bed tegen" - wordt de tijd toch als
goed ervaren.
Narigheid buiten de relatie kan mensen dichter bij elkaar brengen.
Door dergelijke gebeurtenissen waren soms in slechte huwelijkstij
den betere momenten aanwezig. Het kon er zelfs de oorzaak van zijn,
dat men voor het eerst elkaar "vond", zoals in het onderstaande
geval.
Man, 60+
"Onze zoon kreeg een verkeersongeluk. Op 't kantje af. Samen hebben we
liggen huilen in bed. Een paar weken zijn we toen aardig samen opge
trokken. Ik heb toen nog gezegd: zo had ik het me eigenlijk voorgesteld
dat 't vroeger ook gekund had."

Overigens kan een zware slag ook het omgekeerde effect hebben.
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worden, vervreemdt men (tijdelijk) van elkaar. Problemen kunnen
mensen tijdelijk bij elkaar brengen. Dat kan gebeuren via werk,
maar ook via een vorig huwelijk. "Het eerste jaar samenwonen ging
hartstikke leuk, omdat hij nog met problemen zat. Daar heb ik hem
mee geholpen. Daarna kwam z'n ware aard boven."
Reizen, kinderen, vakanties, er zijn vele redenen van geluk in de
ex-huwelijken. Men kan er heel lyrisch over spreken. Relaties wor
den ook menigmaal gekenmerkt door een grote mate van zekerheid van
elkaar.
Man, 45+
"De eerste tijd samen... geluk, wandelen, vakantie, bossen. Uren liepen
we in de bossen. Ongelooflijk gelukkig waren we. Vanzelfsprekend samen.
In die tijd speelde de macht zich nog niet af in bed. Zo van: Je mag
vrijen als
Het was een natuurlijk geluk."
Man, 30+
"Je hoorde vaak rare dingen over scheiden. En je had altijd 't idee:
zoiets kan mij nooit overkomen. We waren 200% zeker van elkaar."

Vaak wordt na de beschrijving van de goede periode een omslagpunt
genoemd. Een aantal mensen weet precies met een gebeurtenis aan te
geven wanneer de tijden slechter werden. Anderen geven meer een
glijdend proces aan. Wat de eerste categorie betreft, de komst van
een kind, een buitenechtelijke relatie, jaloezie op een bepaald
moment, verhuizen e.d. kunnen de oorzaken zijn van plotselinge ver
slechtering. De tweede categorie bestaat uit mensen die langzamer
hand een gemis gingen voelen, het gevoel kregen dit niet voor het
hele leven te willen. Van beide categorieën volgt hierna een voor
beeld.
Man, 35+
"Hele gelukkige tijd, die eerste jaren. Zo'n periode van: bam, ging de
ene dag op de andere door. Is niet veel over te vertellen. En toen kwam
de tweede en is de narigheid begonnen. Ging ze volledig in op."
Vrouw, 35+
"De eerste drie jaar van het huwelijk was een mooie tijd. De problemen
kwamen doordat ik ontzettend veel alleen zat. Hij is in de bouw. Ik ging
tobben, werd eenzaam, kreeg er maagklachten door."

Het is niet zo dat alle respondenten de overgang beleefden naar
minder goede tijden. Er zijn er die zeggen deze minder goede tijden
nooit ervaren te hebben, althans ze slechts de allerlaatste dagen
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Man, 55+
"Er waren geen problemen. Twintig jaar getrouwd. Alles ging goed, heel
goed. En toen ging ze weg. Van de buurt hoor je later dat die verhou
ding al een paar maanden duurde."
Man, 25+
"Begin van 't huwelijk was goed. Hartstikke leuke tijd gehad. Het hele
huwelijk eigenlijk wel, ikke wel tenminste."

Fase(s) van (onbewuste) spanningen
Het begin van (onbewuste) spanningen

In de vorige paragraaf zijn de omslagpunten en het begin van span
ningen al genoemd. Hier zal dieper worden ingegaan op deze proces
sen. Deze periode is niet scherp te scheiden van de verslechterde
huwelijksfase. Een kenmerk is dat de spanningen vaker onbewust
zijn en dat men niet makkelijk met anderen erover praat. Doet men
dat wel in deze fase dan kan dat door de partner hoogst kwalijk ge
nomen worden. Een zestal processen wordt in de overgangsperiode
naar een huwelijksrelatie met spanningen hierna onderscheiden. Ove
rigens wil hiermee niet gesuggereerd worden dat ieder ex-paar
slechts ëên van de processen heeft ervaren.
Allereerst zijn er respondenten die over onwetendheid, indertijd vertel
len. In feite is er voor deze mensen, in een bepaalde periode, geen
sprake van een spanningsvolle tijd. Ze vinden het bij nader inzien
echter onbegrijpelijk een aantal dingen niet te hebben opgemerkt.
De situatie kan zelfs in die tijd verbeterd geleken hebben, wat
vooral voorkomt als de ander in het geheim een relatie met een der
de is begonnen. De onwetendheid van wat later gezien wordt als in
feite een gespannen situatie, komt het meest voor in samenhang met
het motief "buitenechtelijke relatie". Ook andere zaken kunnen ech
ter deze onwetendheid tot achtergrond hebben. Op een later moment
is dan doorgaans sprake van bewustwording waardoor men wêl een ge
spannen situatie ziet.
Zo vertelt een respondente dat ze zich verschrikkelijk aangepast
had, een "rolletje" had gespeeld op zoek naar waardering. Zijn
vriendschappelijke, intellectuele contacten zocht haar partner ech
ter elders. "Ik zag 't toen helemaal niet." In feite is het logisch
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Ze praten er echter lang niet altijd expliciet over. De verbazing
van mensen over hun eigen onwetendheid is het grootst als er iets
aan de hand was, wat men niet ontdekte. Dat is er ook de reden van
dat, als bij de een deze verbazing over de onwetendheid gesigna
leerd wordt, de ander deze gemoedstoestand doorgaans niet heeft
meegemaakt. Zijn of haar activiteiten waren dan namelijk de reden
geweest van de verbazing van de ander. Het komt in dit onderzoek
niet voor dat man en vrouw beiden expliciet over dat proces vertel
len.
Vrouw, 30+
"Ik werd geleefd 20. Ik was daar toen helemaal niet achter. Ik dacht,
het zal er allemaal wel bijhoren."
Vrouw, 30+
"Toen die bij mij zat, schreef die brieven aan z'n eerste vrouw, of ie
weer terug mocht komen. En ik wist dat niet!Op een grandioze manier
heeft ie dat verdoezeld. Zij zette z'n slofjes en z'n krantje neer, ik
niet."
Vrouw, 45+
"En ik had niks gemerkt, helemaal niks. Ook toen 't al aan was met die
vrouw. Hij was in die tijd juist extra aardig en hartelijk voor me,
nam wat mee. Dat ie zovaak naar de zaak moest - ik zat op 't laatst bij
na eike avond alleen, kunt u nagaan - en ik zocht er niks achter. Wat
moest ik daar ook achterzoeken, we hadden het heel gezellig met elkaar,
je begrijpt het gewoon niet."

Het negeren van de spanningen is een vorm van half bewuste spannin

gen. Mensen vertellen over hun vlucht voor een niet goed draaiende
relatie. Vaak vindt deze vlucht bij beiden plaats? het paar zoekt
samen een vervanging om niet met de neus op de feiten gedrukt te
worden. Overigens is dit zoeken doorgaans niet een bewust proces
op het moment zelf, achteraf interpreteert men het als zodanig.
Kenmerkend is in ieder geval dat men samen niet over spanningen
praat en dat men zich er ook weinig van bewust is. De activiteiten
op andere levensterreinen worden dan geïntensiveerd vanuit een ge
mis. Zeer verschillende "vluchtwegen" staan in onze huidige pluri
forme samenleving voor mensen open. Belangrijk zijn het werk, sport,
reizen, verenigingsleven, sociaal contact naar buiten. Overigens
wil hiermee niet gezegd worden dat intensieve bemoeienissen op an
dere levensterreinen steeds signalen van huiselijke spanningen
zijn. Soms is dat wel het geval en een aantal respondenten in dit
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Ex-paar, 30+
Hij: "Ik stortte me in de politieke strijd. Daar horen geen emoties bij,
dacht ik. Ik dacht dat vrouwen die ook meer hebben. Ze zei er wel.
eens wat van maar ik dacht dan: de politieke strijd gaat voor."
Zij: "We deden erg veel aan politiek, vreselijk druk leven, je ziet veel
mensen. Je zit in een soort idealistische roes. Het huis zat vol,
ook met 't eten."
Vrouw, 35+
"We leefden als een sneltrein. Die gaat maar door en door. Pas als ie
botst, ga je je bezinnen - waarmee zijn we bezig, wat is er aan de hand?"

Belangrijk in het gehele relatie-proces kan een onuitwisbare gebeurte
nis zijn. Enkele respondenten vertellen van een negatieve ervaring

met de ex-partner in het verleden die steeds een invloed op de re
latie heeft behouden. Men heeft geprobeerd er vanaf te komen, maar
kan het niet vergeten. Als er een dergelijke gebeurtenis wordt ge
meld als essentieel in het proces, dan is het vaak van één kant.
De ander legt veel minder de nadruk erop. Meestal is het dan ook
een ervaring waarbij de ander in de ogen van de respondent een
"fout" begaan heeft.
Vrouw, 35+
"Hij zei: ik heb je altijd al willen hebben, ik heb expres dat kind ver
wekt. Dat heb ik nooit kunnen verwerken. Het was niet afgelopen erdoor,
ik heb best geprobeerd er iets van te maken. Maar ik kon dat niet ver
geten. M'n sprookje was weg."

Het omslagpunt is al in een vorige paragraaf aan1bod gekomen. Het

zijn gebeurtenissen, vaak buiten de huwelijksrelatie zelf, waar
door de situatie in het huwelijk slechter wordt. Een voorbeeld is
de vrouw (45+) die vöór het begin van de relatie al een fobie had
en die na enkele maanden veranderd uit een inrichting komt waar
door onbegrip tussen de partners ontstaat. "Ik was er zelfstandig
geworden, een ander mens. Dat kon hij niet begrijpen."
Soms hangen de gebeurtenissen wel erg nauw met de huwelijksrelatie
samen. Zo is dat het geval op het moment dat een van beiden een
relatie met een ander aangaat en dit als omslagpunt wordt genoemd.
Verder kunnen het samenwonen, een ziekte of de verhuizing moeilijk
heden veroorzaken.
"Ik had zo'n heimwee. Daar zat ik in m'n piere eentje op een flat
je 10-hoog."
De omslagpunten zijn zeer gevarieerd van aard, de voorbeelden hier
onder geven daar een beeld van.
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"Hij werd ziek. Begon zomaar te hoesten aan tafel. Dat heeft veel in
vloed op alles gehad. Hij werd humeurig. Je raakt je vrienden kwijt."
Man, 30+
"En toen kwamen we op dat kamertje. Slechte huisvesting, slechte finan
ciën. Ik kon er niet tegen. Het gaf agressie en onmacht. Ik ging rammen,
goddomme, we moeten poen hebben."
Vrouw, 25+
"Het huwelijk was het eerste jaar erg goed. Toen kwam m'n dochtertje.
Hij wou een jongen. Toen 't met de geboorte een meisje was, is ie ge
lijk op stap gegaan. Kwam da volgende dag straal bezopen thuis, 't Is
toen nooit meer goed geweest."

Vervolgens zijn er mensen die vertellen over aftii3selende perioden van
(redelijk) goed en (redelijk) slecht. Er is steeds de hoop dat het uit

eindelijk toch weer beter zal gaan. Sommigen nemen initiatieven
om invloed te hebben op die verbetering. Vaak is men verbaasd over
het feit dat men zo lang gedacht heeft dat een externe verandering
definitieve verbetering zou brengen. Als we maar eenmaal een goed
huis hebben, als er een kind is, als hij maar eenmaal afgestudeerd
is, als ik ook maar een baantje heb, enz., enz. Men zoekt het in ex
terne zaken. Voor korte tijd treedt dan soms een verbetering op.
Ook los van dergelijke externe gebeurtenissen kan een relatie in
kwaliteit fluctueren, hetgeen af en toe hoop geeft.
Vrouw, 30+
"Hij had ook best wel eens een periode dat hij wel aandacht had. Dat
maakte dat je toch bleef hopen."
Vrouw, 55+
"We hebben het goed gemaakt. Hij zou geen stap meer bij die vrouw in
huis zetten. Anders val ik dood, zei die. Paar weken later ben ik gaan
kijken, was ie d'r weer. Hij had dus gerust wel dood kunnen vallen."

De langzame verslechtering , een glijdend proces, dat veelal niet een
duidelijk beginpunt heeft, wordt door veel mensen onderkend en ge
meld. "Irritaties/ kleine pestdingetjes en het huwelijk glijdt af."
In de beginfase is men het zich ook maar nauwelijks bewust, lang
zamerhand wordt het steeds duidelijker. Deze gang van zaken heeft
veel te maken met de motivatie "uit elkaar groeien", verlies van
liefde voor elkaar. Het ziet ernaar uit dat de onderlinge verstand
houding niet genoeg positieve nieuwe impulsen krijgt, terwijl de
betrokkenen dat wel nodig hebben. In het volgende hoofdstuk wordt
dieper ingegaan op de oorzaken zelf. Soms laat men het proces be-
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van de geleidelijkheid heb ik 't laten lopen. Wel een laffe metho
de."
Maar veel vaker hebben de betrokkenen maar weinig greep op het
proces. Het voltrekt zich en ze voelen zich niet bij machte het
proces te stoppen.
"Als het eenmaal scheef zit, lukt het haast niet het goed te krij
gen. Alles wordt anders uitgelegd."
Dit onbewuste proces is in de literatuur regelmatig beschreven.
De emotionele scheiding begint onopvallend. De romantiek wordt
minder en dat levert teleurstelling op. Zoals een respondente zei:
"Langzaam verloor ie z'n aureool". De afstand tussen de partners
wordt groter. Kessler (1975) spreekt in dit verband van "disillu
sionment" en "erosion". Nevejan (1969) spreekt over innerlijk min
der gericht worden op de ander, in stilte van elkaar afgroeien.
Er kan sprake zijn van een spiraal die de diepte indraait en steeds
moeilijker te doorbreken is.
Dit proces gaat vaak gepaard met een geleidelijke bewustwording van
dingen die fout zitten. Gebeurtenissen worden vanuit de nieuwe in
zichten beoordeeld en er minder rooskleurig door. Men gaat lang
zaamaan zien dat men bv. nooit samen is, dat de verhouding los
zand is. Zo wordt het feit dat de ander vaak verliefd is, plots in
een ander licht geplaatst.
Er zijn verschillende manieren waarop dit proces zich uitte voor
de respondent. Soms nemen de ruzies en/of de gespannen situaties in
huis toe. Soms gaat het om een ruzieloze periode, "het werd afge
dekt". Het lijkt afhankelijk te zijn van de aard van beide perso
nen of er al dan geen ruzieklimaat ontstaat. Ook andere uitingen
zijn er, bijvoorbeeld op het gebied van de gezondheid. "De laatste
jaren werden m'n ogen slecht. Dat komt door de spanningen. Is nu
weer over."
"Ik kreeg steeds huilbuien."
Sommigen vertellen dat in dergelijke tijden het leven verward is
en je in feite minder toerekeningsvatbaar bent voor je taken. Er kun
nen zich dan ten aanzien van de opvang van kinderen gevaarlijke si
tuaties voordoen. Aan de andere kant wordt deze periode soms benut
om zich voor te bereiden op een eventuele breuk. "Ik werkte keihard
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Twee voorbeelden volgen hieronder van respondenten die het glij
dende proces ervoeren.
Mein, 30+
"'t Ging steeds minder tussen ons. 't Is niet zo van overspel of afknap
pen. 't Ging heel geleidelijk. Op 't laatst hadden we een broer-zus
relatie."
Man, 35+
"Ze heeft geen invoelend vermogen. Dat is ook 't moment dat je uit el
kaar ging groeien. Dat ben je je niet bewust. Is een soort bloedarmoe
de. Het begint heel langzaam. Het lichaam stelt zich erop in. Opeens,
pats, dan gaat het niet meer. We hebben elkaar ook echt niet naar het
leven gestaan."

Hier is getracht een beeld te schetsen van de processen die het
begin vormen van een verslechtering. Zoals eerder gezegd, zeker is
het ook mogelijk dat men twee of meer van de onderscheiden proces
sen meemaakte. Men kan eerst de spanningen ontvluchten om dan via
een omslagpunt in een glijdend proces terecht te komen. Een voor
beeld van deze combinatie vormt het onderstaande verhaal.
Vrouw, 40+
"Zo was 't
had ik dat
niks voor,
stukje van

altijd. Hij zorgde voor de problemen en ik loste ze op. Eerst
helemaal niet in de gaten. Toen kwam de baby, daar deed ie
kan ik nog lelijk om worden (...huilt...) Dat was het eerste
m'n hart dat afgeknabbeld werd."

Opvallend is dat mensen met een langdurige periode van spanningen
weinig hulpverlening zoeken. Zij zoeken noch de formele, via bureaus,
noch de informele, via vrienden of familie. Het bekende gezegde
"je moet de vuile was niet buiten hangen", wordt hoog in het vaan
del gedragen. Wat dat betreft lijkt de situatie niet sterk ver
anderd in vergelijking met wat'Goode (1956) constateerde op basis
van zijn veldwerk onder vrouwen eind jaren veertig. Ook toen bleek
de neiging gebruik te maken van hulpverlening gering.
Soms stelt men een scheiding lang uit, soms ook niet. In de volgen
de twee paragrafen worden dit verschijnsel en de redenen van uit
stel nader geanalyseerd. Daarmee kan ook het inzicht verdiept wor
den in de wijzen waarop mensen die niet scheiden hun crisisperio
den doorkomen.
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Bij de kwantitatieve verwerking is steeds aangegeven welk aandeel
de spanningen in het gehele huwelijk hebben. De expliciete vraag
naar het aantal crisisperioden en het vrije verhaal worden voor
het verkrijgen van dit gegeven gebruikt. Verschillende typen zijn
te onderscheiden. Als eerste zijn er de mensen die zeggen nooit een
crisis of belangrijke spanningen te hebben ervaren. De scheiding
kwam voor hen als een donderslag bij relatief heldere hemel. Ver
volgens zijn er de mensen die het verloop van het huwelijk niet
beschrijven in termen van verslechtering, maar de nadruk leggen op
één of meer crisisperioden. Als het er slechts één is, dan betreft het

meestal de (korte) periode die aan de scheiding vooraf gaat. Verder
worden de mensen onderscheiden die twee of meer crises beschrijven.
Vervolgens zijn er de geleidelijke verslechteringssituaties die niet met
ruzies en belangrijke spanningen gepaard gingen. De tijdsduur van
dit proces kan nauwelijks worden vastgesteld. Dan zijn onderschei
den, in drie categorieën, de mensen die een periode van veel span
ningen doormaakten:

degenen voor wie dat pas de laatste huwelijkstijd het geval was;
degenen bij wie in de loop van het huwelijk de spanningen ontston
den;
degenen die het hele huwelijk een spanningsvolle tijd vonden.
De laatsten spreken vaak van ëên grote crisis. Tabel 21 geeft aan
hoe vaak de onderscheiden "spanningsbeelden" bij de respondenten
werden gesignaleerd.
Ruim een kwart van de respondenten vertelt het verhaal in termen
van één of meer crises en één op de tien heeft nooit spanningen
of crises ervaren. De grootste categorie, met bijna 30%, wordt
gevormd door degenen die het hele huwelijk als een spanningsvolle
tijd beschouwen. Het is duidelijk dat er verschillen bestaan tus
sen mannen en vrouwen. Over de gehele linie is de tijd die vrouwen
als spanningsvol ervaren langer dan bij mannen het geval is.
Dit komt ook naar voren bij de analyse van de 62 ex-huwelijken waarvan beide
partners geïnterviewd werden, hoewel het verband zich dan wat anders uit. Min
der verschil is er tussen het aantal mannen en vrouwen dat zegt het hele huwe
lijk zeer gespannen te hebben gevonden (24%, resp. 28%). Hat verschil uit zich
vooral in de categorieën "laatste huwelijkstijd" en "in de loop van het huwe
lijk". Van de 62 mannen vallen 18%, resp. 15% in deze categorieën, van de vrou
wen 8%, resp. 27%. Van de 62 paren zijn 19 (31%) het onderling "eens" over de
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naar geslaakt. In procenten.

géén spanningstijden
één crisis

Mannen

Vrouwen

12

8

Totaal
10 (n=16)

3

3

3 (n- 5)

18

9

13 (n=22)

meer crises

5

13

10 (n-16)

spanningsloos uiteengroeien

7

2

4 (n= 7)

veel spanningen laatste
huwelijkstijd

17

7

11 C n«*19)

in de loop van het huwelijk
tot einde veel spanningen

13

24

19 (n-32)

hele huwelijk veel spanningen/
één grote crisis

25

33

29 (n»49)

-

1

1 (n=» 1)

twee crises

onbekend
Totaal

100 (n-76)

100 (n-91)

100 (n-167)

termijn van de spanningen. Onder hen zijn acht ex-paren die het hele huwelijk
één crisis vinden. Bij 29 paren (47%) duidt het verhaal van da vrouw op een
langere gespannen periode dan het verhaal van de man. Bij 14 paren (23%) is het
omgekeerde het geval.

Deze bevinding heeft als werkelijk belangrijke achtergrond dat man
nen door hun werk en andere activiteiten gemakkelijker de spannin
gen kunnen relativeren. Voor vele vrouwen is het huwelijksleven hun
"werk", zij hebben geen ander kader om hun gedachten te verzetten.
Als het huwelijk slecht is, is hun leven slecht. Daarmee is ook de
ontkenning van eventuele spanningen voor mannen afhankelijker dan
voor vrouwen. In mindere mate zijn zij voor hun welbevinden afhanke
lijk van het goed functioneren van het huwelijk. In dezelfde sfeer
van de culturele verschillen tussen mannen en vrouwen ligt de ge
voeligheid voor het relationele, dit wil zeggen dat men grote aan
dacht heeft voor tussenmenselijke zaken. Dit is een meer of minder
aangeleerd persoonlijkheidskenmerk. In de gevallen dat de man
langer spanningen ervaart, ligt de oorzaak bijna steeds bij een
grotere gevoeligheid van de man voor het relationele.
Late scheidingen, na twintig of meer huwelijksjaren, worden geken
merkt door een lange periode van ontevredenheid in het huwelijk
aldus Deckert en Langelier (1978). Nu is het logischerwijs te ver-

- 173 wachten dat de huwelijken die twintig jaar of meer duren, absoluut
beschouwd, gemiddeld een langere spanningsperiode doormaken dan
korte huwelijken. Als mensen "het hele huwelijk" opgeven is dat
dus al zo'n twintig jaar of meer. Dat telt aan. Bij een relatieve
beschouwing, zoals bij de hier gebruikte categorieën, zien we ech
ter geen rechtlijnig verband. Bij de middelkorte huwelijken (6 tot
10 jaar) komt een relatief lange spanningsperiode iets vaker voor.
Oorzaak hiervan is dat door de aanwezigheid van jonge kinderen de
beslissing wordt uitgesteld. Dat men daarentegen geen spanningen
of crises heeft ervaren, komt vooral voor bij de korte huwelijken
(vijf jaar of minder). Van deze groep valt 20% in deze categorie,
van middelkorte, middellange en lange huwelijken valt 7% erin.
Overigens is het opmerkelijk dat er weinig verschil bestaat tussen
huwelijken met kinderen en zonder kinderen. Geen spanningen werden
ervaren door 12% van de respondenten zonder kinderen en door 9%
van de respondenten met kinderen. Dat het hele huwelijk één grote
crisis was, zegt 30% van de respondenten met en 29% van de respon
denten zonder kinderen. Het ziet er naar uit dat mensen zonder
kinderen helemaal niet zoveel gemakkelijker opstappen, hoewel dit
een door de samenleving meer geaccepteerde echtscheidingsvorm is.
Bij nadere analyse, vaak tussen de regels door, blijkt dat een be
langrijke oorzaak ligt in twee tegen elkaar werkende krachten.
Enerzijds is er bij mensen, vooral mannen, met kinderen de gehecht
heid aan de kinderen en de angst de kinderen te kort te doen. Dit
vertraagt de beslissing om weg te gaan. Bij mensen zonder kinderen,
vooral vrouwen, zien we echter dat de verwachting van de komst van
kinderen hen verhindert om het huwelijk af te breken. Er lijkt de
angst te zijn, soms expliciet geuit, dat als dit huwelijk afgebro
ken wordt, men niet gemakkelijk een andere partner zal vinden met
wie een gezin gesticht kan worden. Men ziet zich dan te oud worden
ooit nog kinderen te krijgen. Met deze partner heeft men nog de
plannen; na een verbreking van de relatie moet van voren af aan
begonnen worden met het opbouwen van een nieuwe relatie.
Ook de invloeden van het huidige ideaalbeeld en van het milieu zijn
verschillend voor mannen en vrouwen. Bij de mannen bestaat er een
duidelijk verband tussen de lengte van de spanningsperiode en het
milieu. Lange perioden komen het meest voor in het lagere milieu
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dat juist het hogere milieu de relatief lange spanningstijden laat
zien, direct gevolgd door vrouwen uit het lagere milieu (lager 78%;
midden 50; hoger 84%).
Hiermee lijkt de invloed van vrouwenemancipatie en feminisme geme
ten te zijn. Vanuit het waardenpatroon en vanuit de financiële (on-)
mogelijkheden is het begrijpelijk dat in het lagere milieu mensen
er minder gauw de brui aan geven, zoals bij de mannen ook blijkt.
Voor vrouwen in het hogere milieu geldt echter dat ze in de jaren
70 meer een achterstelling gingen voelen, wat zich in huwelijks
spanningen kon uiten. Zeker bij een analyse achteraf zien deze
vrouwen veel spanningen en moeilijke punten. Ze waren niet finan
cieel onafhankelijk. Juist in de hogere milieus hebben de mannen
de mogelijkheid de spanningen te relativeren of te negeren en zich
sterker toe te leggen op bevrediging vinden in het werk. Vrouwen
uit het middenmilieu zullen emancipatie-problemen minder (snel) er
varen hebben, zodat de spanningsperiode gemiddeld korter is.
Het effect van de huidige stroming/ideaalbeelden correspondeert met de
invloed van het milieu. Mannen met een traditioneel ideaalbeeld
vertonen vaker een lange spanningsperiode. Ze vertrekken minder
makkelijk. Bij vrouwen wordt geen duidelijk verband gevonden. Een
zelfde redenering als bij de factor milieu lijkt hier de resulta
ten te kunnen verklaren.
Opmerkelijk is nog dat al dan niet godsdienstig zijn geen effect
van betekenis heeft. Het ziet er niet naar uit dat de godsdienstigen een langere spanningsperiode doormaken.
Motivatie om niet te scheiden

Allerlei motieven kunnen mensen hebben om niet uit elkaar te gaan.
Terstegge (1978) noemt er vele, zoals schuldgevoel, luiheid, angst,
emotionele onzekerheid, statusverlies, religie, financiële terug
val, angst voor alleen zijn en, last but not least, angst om de
kinderen schade te berokkenen. Dit onderwerp is expliciet aan de orde
gesteld: waarom ging U niet eerder uit elkaar? Ongeveer 15% van de
respondenten, waaronder meer mannen dan vrouwen, zegt nooit aan
scheiden te hebben gedacht omdat zich geen crises of spanningen
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blemen uit elkaar te zijn gegaan. De overige 85% heeft derhalve
voor kortere of langere tijd de beslissing uitgesteld. Van de res
pondenten zegt ruim een kwart, weer raeer mannen dan vrouwen, on
danks het bestaan van spanningen (aanvankelijk) nooit een schei
ding overwogen te hebben.
"Het kwam domweg niet in me op dat dat ook een mogelijkheid was.
Gek hè."
"Ik dacht er niet aan, je hoorde getrouwd te blijven."
Ook onder erg moeilijke omstandigheden werd soms niet aan scheiden
gedacht. "Nooit aan gedacht.. Ik wou gewoon uit de wereld weg. Leek
me de enige oplossing. Heb ook wel eens teveel tabletten geslikt."
Een weinig gehoorde mening is de volgende:
Man, 40+
"Scheiden was niet in Frage. Getrouwd is getrouwd. Ik vind dat zo
damenteel. Als ik ga dénken aan scheiden is dat ook fundamenteel.
moet je 't ook dóen. Ik vind het onzedelijk om met de gedachte te
len. Hou niet van al dat verbale, dat bang zijn voor 't doen, dat
baal eromheen draaien. Dat vind ik een ernstige zaak. Ik ben niet
zinnig gescheiden. Hel snel."

fun
Dan
spe
ver
licht

Blijft nog bijna 60% van de respondenten over die ooit min of meer
bewust motieven hadden niet te scheiden. Voor een aantal mensen
zijn de motieven op het moment zelf duidelijk, voor anderen zijn
ze meer onbewust gebleven en later geanalyseerd. Zoals de respon
dent die tijdens het interview bedacht: "Ondanks alles hadden we
toch wel een goeie seksuele relatie, dat zal het wel tegengehouden
hebben."
Er zijn verschillende belangrijke motieven om niet te scheiden,
waarvan er meerdere tegelijkertijd kunnen gelden. De meest voor
komende motivatie onder de respondenten is de angst voor de reactie
van de omgeving.

Ongeveer een op de vijf respondenten zegt openlijk

dat dit argument een belangrijke rol gespeeld heeft het uiteengaan
uit te stellen. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat dit motief bij
anderen, die het niet noemen, ook een rol van betekenis heeft ge
speeld. Meestal wordt het in algemene termen naar voren gebracht,
soms wordt het toegespitst op werk of familie.
Vrouw, 50+
"M'n ouders leefden nog. Ik durfde het pas toen ze dood waren."
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Man, 30+
"Ik was wel van plan eerder weg te gaan. Maar daar sta je dan alleen.
Ik dacht wat moeten de mensen daar wel van zeggen."
Man, 65+
"Je had een zekere gêne tegenover je werk. Naar buiten toe hoeven ze 't
niet te merken. Toen ik gepensioneerd was, kwam 't anders te liggen.
Dan gaat scheiding beter. En toen ik werkte had ik er ook minder last
van. Je ziet elkaar minder."

Vervolgens is er een grote groep respondenten die er de nadruk op
legt dat je niet te anel dient op te geven. Je moet voor een huwe
lijk je best doen, het is een serieuze zaak. Bovendien zou je er
later spijt van kunnen krijgen als je te snel afhaakt. Steeds is
er dan ook de hoop dat het weer goed zal komen. Men noemt het de
weg van de minste weerstand om vrij snel uit elkaar te gaan.
Man, 40+
"Ik had wel vaker gehoord dat de eerste tien jaren meer op een vechtvereniging dan op een echtvereniging lijken. Je moet er voor vechten
dus."
Vrouw, 25+
"Ik vind dat iedereen de kans moet nemen om dat wat niet goed zit te
herstellen. Ik heb een hekel aan mislukkingen."
Ex-paar, 35+
Hij: "Ik vond scheiden niet nodig. Je moet doorzetten. Er maar mee leren
leven, als 't kan."
Zij: "Ben heel positief ingesteld. Denk altijd dat 't zichzelf ergens
wel regelt. Ben best trouw, geef dingen niet zomaar op. Wil tot op
de bodem ze uitzoeken."

De kindeven vormen de derde belangrijke achtergrond om niet te schei
den. Bij mannen gaat het daarbij om emotionele zaken. Kinderen
mochten niet de dupe worden van een scheiding en voorts konden ze
het zich vaak moeilijk indenken zonder kinderen te moeten leven.
Voor vrouwen zijn het vaak economische of huisvestingsmotieven,
vooral voor de oudere vrouwen die over de situatie in de jaren 50
of 60 spreken. Men wist niet waar men naar toe moest en men was on
zeker of men het financieel zou redden. "En wie wil er nou een
vrouw met drie kinderen?" Ook zijn er de vrouwen die zeggen dat ze
hun kinderen hun vader niet wilden ontnemen.
Man, 35+
"Waarschijnlijk ging ik niet weg om 't kind. Dat was de enige reden wat
zeer deed, goed zeer. 't Was echt niet omdat ik zonodig met een andere
vrouw naar bed moest."
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"Bijna alles is kapot gegaan toen in 1950. Maar ik moest wel blijven,
want waar moest ik anders met die kinderen naar toe, je kon dan niet
zelf verdienen."

De overige motieven komen minder frekwent voor. Ze liggen in de
relationeel-expressieve sfeer, de persoonlijk-psychologische sfeer, of het

zijn motieven van praktische aard. De eerste groep is de grootste
van de drie. Gesproken wordt van emotionele afhankelijkheid van de
ander, van liefdesgevoelens die niet verdwenen zijn en van medelij
den met de ander. Bijvoorbeeld kan een ziekte van de ander het
schuldgevoel bij weggaan vergroten.
Mensen met persoonlijke en/of psychologische motieven zijn degenen
die zeggen er niet genoeg lef voor te hebben, de eer aan de ander
te willen geven, of niet de eerste en daarmee de schuldige te wil
len zijn. Anderen noemen zichzelf in eerste instantie nog te on
volwassen om zoiets te beslissen. Ook de religie wordt een aantal
malen genoemd als hinderpaal. Soms zoekt men de oorzaak in het ka
rakter.
"Ik neem nou eenmaal moeilijk beslissingen."
"Omdat ik niet zo'n agressief karakter heb."
Een sterk gevoel van persoonlijke minderwaardigheid kan ook een rol
spelen, zoals dat bij een 27-jarige respondente zich uitte:
"Ik dacht: wat moet ik nou, ik kan niks, ik ben toch te dom. Ik was
helemaal vervreemd, ook omdat ik met werken was opgehouden."
De redenen van praktische aard liggen vooral op het vlak van finan
ciële zaken en huisvesting. Men kon het niet bekostigen, was bang
het huis kwijt te raken of wist niet waarheen te gaan. Voor mensen
die naar het buitenland waren getrokken, zijn deze praktische re
denen nog groter. Zo kan het paspoort van de kinderen een probleem
vormen. Verder waren er nog de mensen die zeiden echtscheiding in
hun omgeving nooit gezien te hebben, "je weet dan niet hoe je dat
moet aanpakken".
Eén respondente meldt dat het medicijn-gebruik je van elke beslis
sing afhoudt. "Zes jaar crisis. Maar ik zat onder de medicijnen.
Je leeft overal langsheen. Toen die medicijnen waren afgebouwd,
werd alles wel duidelijk."
Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van relationeel-expressieve, persoonlijk-psychologische en praktische achtergronden van

- 178 -

de motivatie om in tijden van spanning en crisis toch bij elkaar
te blijven.
Vrouw, 35+
"Ja, je zult wel zeggen, waarom hield je er niet mee op. Maar 't was
onmogelijk voor hém. Hij was een muur maar in de grond een lieve en ge
voelige vent. Die kon je niet zomaar achterlaten. Gevoel van medelij
den £s er altijd geweest, nooit haatgevoelens."
Man, 30+
"Het was een voortdurende crisis. Ik was te onvolwassen om te beslissen
voor een scheiding. Ik hield me nog vast."
Man, 70+
"Ze had er al eens eerder mee gedreigd. Ik wilde aanvankelijk niet. Het
geeft zo'n trammelant, en als je ouder bent, valt 't niet mee. Ik ben
niet hard genoeg de vrouw uit huis te pesten. Zij wel."
Vrouw, 35+
"Ja, waarom niet eerder. Het huwelijk was kerkelijk ingezegend. Wat
God samenvoegt, kan je niet scheiden, dacht ik toen. En ik was heel erg
afhankelijk. Het zou me nu niet meer gebeuren."
Vrouw, 45+
"Ik ben wel eens weggelopen. Met de koffer en de kinderen aan de hand,
tot het hek hier. Je had toen nog geen Sociale Zaken bij de hand. En
ik dacht, je kunt toch ook niet op de hei gaan zitten. Ik heb er ook
een tijdje voor gespaard, als werkster verdiende ik stiekum. Maar toen
moest 't geld later aangesproken worden voor de verbouwing van ons huis."
Vrouw, 35+
"Maar je kende het niet. Van al je vrienden, van je ouders was niemand
gescheiden. Je leest erover, vraagt je af: wil ik zo verder leven? Schei
den dat deed je niet, 't woord kende je niet. Scheiden was onbehoorlijk."

De verslechterde huwelijksfase - de weg naar de scheiding
Relatief weinig is geschreven over de moeilijke periode die aan de
beslissing van scheiding vooraf gaat, aldus Terstegge (1978) die
de literatuur over echtscheiding grondig en systematisch bestu
deerde. Reden te meer om hier royaal aandacht te geven aan deze
periode die vaak een onuitwisbare herinnering bij mensen achter
laat. Het onderhavige onderzoek levert veel analyseerbaar materi
aal. In het vrije verhaal komt deze periode vaak uitvoerig aan bod.
Verder is gevraagd wanneer men over scheiden ging denken en pra
ten. Ook is de vraag gesteld van wie de initiatieven kwamen. De
respondenten is voorts de vraag voorgelegd of ze gezamenlijk ge
bruik gemaakt hadden van hulpverlening en indien dat het geval
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vormt de ondergrond van de hierna volgende analyse.
De aard en het verloop van de periode

Drie aspecten worden hier aan de orde gesteld, te weten: de stra
tegieën/processen, de uitingen en het denken aan de dood. De pro
blematiek uit zich bij individuen lichamelijk en geestelijk op
zeer verschillende wijzen.
1•

Strategieën en processen

In de literatuur wordt wel gesproken over strategieën om tot een
huwelijksbeëindiging te komen. Goode deed dat in de jaren vijftig,
maar ook in recente literatuur wordt dit begrip gebruikt. Met na
me met de ruiltheorie worden vanuit de analyse van kosten en baten
bijvoorbeeld een provocatie-strategie en een sabotage-strategie
onderscheiden. Het begrip strategie echter kan verwarrend werken
als we het gebruiken voor de analyse van de wegen die leiden tot
huwelijksbeëindiging. Het begrip strategie impliceert namelijk een
tamelijk bewuste actie en voor lang niet alle scheidingen geldt
dat men bewust naar een bepaald punt toewerkte. Uitgaande van de
hier onderzochte scheidingen, zal tenminste gesproken moeten wor
den van bewuste strategieën, halfbewuste en vaak ambivalente strate
gieën en onbewuste strategieën. Van de laatste moet men zich af
vragen in hoeverre er nog van een strategie sprake is. Een ondui
delijke drijfveer kan dwingen tot bepaald - huwelijksverziekend gedrag. Liever spreek ik in het laatste geval van een proces waar
bij geprobeerd kan worden te analyseren wat de uiteindelijke
drijfveren zijn.
Ten eerste komen hier aan bod de bewuste strategieën om een huwelijk
te beëindigen. Bij deze categorie is het onderscheid van belang
of men zich de strategieën op het moment bewust was, dan wel of
deze later als zodanig zijn geconstrueerd. Het gaat mij hier om de
eerstgenoemde situatie. Het blijkt dan dat maar weinigen volstrekt
"in koele bloede" over een langere periode naar een scheiding
toewerken. Het komt vaker voor dat dat voor korte tijd, een maand
of minder, wel gebeurt en dat is dan de laatste huwèlijksfase. Hier-
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Rasmussen en Ferraro (1979) spreken over het op de spits drijven
van de crisis, maar ook hierbij gaat het niet om een bewuste keu
ze daarvoor. Wel zijn er de ontdekkingen dat een andere leefwijze
prettiger is, wat leidt tot een zekere strategische instelling.
Dit komt het meest voor ten aanzien van het alleenzijn. Om externe
redenen (ziekenhuis, verblijf buitenland, e.d.) zijn de echtelie
den tijdelijk uit elkaar. De thuisblijver bemerkt dan dat het leven
alleen lang niet zo akelig en onzeker is als was verwacht, nee, zelfs
prettiger. Ook andere ontdekkingen, bv. een geheim gebleven rela
tie, kan een bewuste strategie tot gevolg hebben. Het leidt tot
versnelde actie van een beëindiging van het huwelijk. Dit gebeurt
dan door het gesprek, eventueel door ruzies en minder door onbe
wust verziekend gedrag. Ook zijn er de ongewenste veranderingen
die deze bewuste versnelling met zich meebrengen. Van beiden vol
gen hierna enkele voorbeelden.
Vrouw, 45+
"Ik ben teruggegaan naar Drente, waar ik geboren ben. Daar heb ik 1B
jaar gewoond. Het was geweldig, een week. Ik was weer Corry B. en niet
mevrouw P. Daar ben ik mezelf gaan terugzoeken. Daar heb ik ook het be
sluit genomen om weg te gaan, of: om hem weg te jagen."
Vrouw, 40+
"Ik begon erover te piekeren dat ik 't op m'n werk leuker vond dan thuis.
Ik bleef vaak expres langer op m'n werk. Nou, dacht ik, dat moet niet
zo."
-f»
Vrouw, 40
"Ik vond briefjes dat ie advertenties voor zichzelf had opgesteld - net
te zakenman, één tot drie kinderen geen bezwaar - idioot, hij hield
niet eens van kinderen."
Man, 25+
"Toen we twee jaar getrouwd waren, wou zij een kind. Dat forceerde bij
mij een beslissing om te willen scheiden."
Man, 25+
"Zij kwam op het lumineuze idee van een vrij huwelijk. Ik ben daar niet
voor. Ik doe dat niet."

Verder zijn er de strategieën die op verbetering gericht zijn, maar
leiden tot verslechtering. Verhuizing is hier een voorbeeld van.
"Ik hoopte dat onze relatie iets zou opleven, maar oh nee, het
ging hard achteruit."
In feite steken achter dergelijk negatief uitgevallen verbeterings
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speelden. Nieuwe omstandigheden kunnen een relatie die al relatief
slecht was, verslechteren. Zo kunnen mensen denken opnieuw te kun
nen beginnen na het beëindigen van een buitenechtelijke relatie.
De directe oorzaak van de ergernis is weg, maar de ergernis en het
puin zijn gebleven, constateert menigeen. Een bewuste strategie
is ook om een "behoudende koers" te varen. Men tracht de problema
tiek zoveel mogelijk met rust te laten om na een van te voren
vastgestelde periode te beslissen of samen verder gaan nog wense
lijk is. Dit vereist evenwel een niet-agressieve situatie.
In feite zijn we met deze laatste gedragswijze al gestuit op de
werkelijk bewuste strategieën die moeten leiden tot uiteengaan.
Deze strategieën kunnen in gezamenlijk overleg bedacht worden, maar
ze kunnen ook door slechts één van de betrokkenen ontworpen zijn.
In dat laatste geval is de ander niet op de hoogte van de strate
gie. De strategieën kunnen zowel emotioneel als materieel zijn.
Over de gehele respondentengroep beschouwd is het aantal mensen
dat gewag maakt van een bewuste strategie voor een wat langere
tijd, gering. Hooguit 10% van de respondenten noemt een dergelijke
strategie. Overigens worden tot deze categorie niet gerekend de
mensen die jarenlang dreigen met echtscheiding, althans als deze
dreiging niet bewust bedoeld is om binnen afzienbare tijd een echt
scheiding te bewerkstelligen. Hierna volgen enkele voorbeelden van
tweezijdige en eenzijdige bewuste strategieën.
Man, 30+
"We besloten om een jaar lang kalm aan te doen, een beetje los van el
kaar. Kijken of we het allebei aankonden, een eigen leven leiden. Als
dat lukte, zouden we uit elkaar kunnen gaan."
Vrouw, 35+
"Hij was zo slap. Ik heb hem naar een psychiater gestuurd. Ik dacht,
als hij wat sterker wordt, dan kan ik hem alleen laten."
Man, -25+
"Ik heb wel gemeen en achterbaks gedaan. Twee jaar ervoor ben ik al be
gonnen met pakken. Foto's, diploma's hield ik op m'n werk. Ik had eer
lijk moeten zeggen: ik heb een nieuwe relatie die beter is. Maar ik was
bang voor een dure advokaat van haar die mij zou uitmelken. Ik was daar
erg mee bezig, hoe het 't slimste kon."
Man, 35+
"Ik was er mee bezig haarzelf financieel makkelijker te laten leven. Ik
dacht, als de tijd rijp is, zet ik er een punt achter."
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bewuste strategie des te meer is de ambivalentie. Men is erg onzeker

over al dan niet uit elkaar gaan. Het ene moment lijkt 't het bes
te, het andere moment lijkt het een onmogelijke opgave de ander
los te laten. Bovendien zijn deze standpunten vaak wisselend bij
de beide echtelieden aan te treffen. Hieruit vloeit een zeer ge
frustreerd gevoelsleven ten opzichte van elkaar voort. Het ene mo
ment slaan angst- of liefdesgevoelens toe en weet men (zeker) de
ander te willen behouden. Het andere moment is het de bedoeling,
vaak met agressie en woede gepaard gaande, de ander af te stoten.
Daarnaast zijn er de halfbewuste strategieën die vrij rechtlijnig
de situatie verslechteren - via pesterijen e.d. - naar het uitein
delijke doel, de echtscheiding. Juist in deze categorie van half
bewuste strategieën past de veel voorkomende dreiging, soms gekop
peld aan het stellen van een ultimatum: "Als je niet...., dan stap
ik op". In vele variaties komt het voor. Deze dreigingen zijn zo
wel bedoeld het uiteengaan realistischer te maken, als om de re
latie te verbeteren. Want als die ander nu eens wel aan de gestel
de eis ging voldoen....! Dat men vaker uit elkaar gaat en tijde
lijk weer terugkomt kan voortvloeien uit deze wijze van beëindigen
van een relatie. Dit heen en weer gaan, dat onder de respondenten
soms zeer frekwent had plaatsgevonden binnen een jaar, eist een
enorme hoeveelheid geestelijke energie. De verwerking van het ge
beuren duurt dan doorgaans langer.
Bij een analyse van de ex-paren blijkt dat de halfbewuste strate
gieën doorgaans in beide verhalen terug te vinden zijn, terwijl
de vrouwen er veel meer expliciet over zijn. De mannen noemen het
een wat vager gevoel dat er iets niet goed draaide. De verhalen
zijn niet in tegenspraak maar wat de vrouwen vertellen is minder
abstract. Een enkele maal wordt alleen het gedrag van de ander
verantwoordelijk gesteld voor de gang van zaken. Vaker echter
spreekt men over zichzelf of over beider gedrag. Hierna volgt een
aantal voorbeelden van halfbewuste strategieën van pesten, eisen
stellen, dreigen en uit huis gaan. Uit deze collage blijkt dat het
huishoudelijke werk gemakkelijk wordt aangegrepen als mogelijkheid
tot dreigen.
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Vrouw, 30+
"Uit zwakheid heb ik hem teruggenomen. Maar ik vertrouwde hem niet meer,
dat bleek ook wel waar. Dan ging ie toch weer naar die vrouw. En als ie
dan weg was en terug wou dacht ik: het is toch ook de vader van mijn
kinderen. Maar dat vertrouwen komt niet zomaar terug."
Vrouw, 50+
"Als je lang een sléchte relatie hebt samen, ga je elkaar heel afschuwe
lijk pesten. Bijvoorbeeld, je legt een overhemd klaar voor hem, maar je
doet expres alle knoopjes dicht, zodat hij de volgende ochtend als hij
vroeg op moet enorm staat te rommelen. Hij rukt er dan de knoopjes af,
die je er zelf later weer aan kan naaien."
Vrouw, 25+
"Op 't laatst een ondraaglijke tijd. Veel gepest en kinderachtig tegen
elkaar geweest. Zo van: als ik de auto niet krijg dan was ik jouw kle
ren niet enzo. Erg vervelend."
Man, 30+
"2e deed allerlei vervelende dingetjes om een breuk te forceren. Liet
me beledigen door haar vrienden."
Vrouw, 30+
"Was een tijd dat hij veel huilde. Dat zag ik als een truc. Ik was koud
van binnen, kon hem niet troosten, 't Was wel echt verdriet, maar hij
gebruikte het. Als ik m'n armen om hem heensloeg dan stelde hij gelijk
eisen. Ik wilde 't uitpraten."
Vrouw, 35+
"Ik pikte 't niet, was zo boos. Ik ga weg als je vrienden hier weer al
't geld komen opdrinken. Ben naar een vriendin gegaan een weekend. Hij
was erg boos, wilde niet praten. De huishoudster is weggelopen, zo'n
gevoel had ie denk ik. Hij vergaf 't me niet."
Vrouw, 30+
"Ik heb gezegd, ik wil wel bij je blijven, maar dan moeten we ergens
anders gaan wonen. Verder van je moeder af. Maar dat wilde ie niet."

Als laatste van de wegen die uiteindelijk tot een scheiding leiden,
is er het min of meer geleidelijke proces, of zo men wil, de meer .on
bewuste strategie. Analoog aan hetgeen in de vorige paragraaf be
handeld is, kunnen we ook hier weer een onderscheid maken tussen
enerzijds het proces via het doodbloeden van een relatie, zonder
veel emoties en anderzijds de continu verslechterende situatie
die wel emotioneel geladen is. De eerste situatie komt maar weinig
voor, zoals ook al uit tabel 21 (blz. 172) blijkt. Want al is er
sprake van een vrij neutraal proces van uit elkaar groeien, dan
komen er in de slotfase toch wel diepgaande emoties aan te pas.
Een enkeling meldt:
"Ach, er is eigenlijk niet zoveel bijzonders gebeurd. En in 1976
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zijn we uit elkaar gegaan. We kenden elkaar niet meer zo goed."
"We hebben nog geprobeerd het langs elkaar heenleven te accepteren,
maar dan kan je net zo goed apart gaan wonen."
"Steeds langere perioden was hij weg, zo bloedde de relatie lang
zaam dood."
Een enkele maal is wat voor de één een bewuste strategie is, voor
de ander een proces van emotieloos doodbloeden.
De processen die langzaam tot een einde leiden, waar de mensen
weinig greep op hebben en die veel geestelijke energie vergen,
zijn in vele toonaarden beschreven. Zowel mannen als vrouwen rep
pen ervan. Ook bij deze processen is sprake van de eerder beschre
ven ambivalentie. Veelal kunnen de respondenten zelf niet aange
ven wat er steekt achter die vicieuze cirkel naar beneden. Als dit
gegeven echter in verband wordt gebracht met de later gestelde ex
pliciete vraag waarom men niet eerder ging scheiden, weet een deel
wel het antwoord, terwijl een ongeveer even groot aantal het ant
woord schuldig blijft. Wat de laatsten betreft - "toestanden waren
het, maar ik dacht er gewoon niet aan te scheiden" -, in deze ge
vallen lijkt werkelijk nauwelijks sprake te zijn van enige (onbe
wuste) strategie. Het overige deel echter noemt bij de expliciete
vraag relatief vaak de omgeving (familie, vrienden, werk). Het ziet
er naar uit dat deze groep mensen wél een min of meer onbewuste stra
tegie had, namelijk door het verslechteren van de relatie de omge

ving duidelijk maken dat echtscheiding onontkoombaar is.
Dit zijn de analyses achteraf. Op het moment zelf zijn deze mensen
zich toch maar weinig bewust van datgene wat de slechte voortgang
van de relatie bepaalt. Eén en ander moge uit de hierna volgende
voorbeelden blijken. Verder is er nog een groot onderscheid tussen
de aard van de processen. Sommige verlopen relatief mild, andere
uitgesproken negatief.
Vrouw, 30+
"We hebben elkaar niet kunnen opvangen in 't verdriet om 't kind dat
doodging. Wij groeiden door moeilijkheden uit elkaar, eerder dan anders
om, wat ze vaak zeggen."
Man, 40+
"Begon me minder gelukkig te voelen. Benauwd werd 't. Thuiskomen en dan
een half uur praten waarom je zo laat bent. Ging me inhouden, ook met
m'n contacten met vrouwen, ook al was er niks. Beperkt leven werd het."
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"De kamer hier werd een soort podium. Ik speelde erop en was gelijk toe
schouwer. Op 't laatst wist ik ook precies wat hij zou gaan zeggen. Al
les werd negatief aan hem. En eigenlijk heeft ie een doodgoed karakter,
wel puur dom is ie."
Vrouw, 45+
"Als hij thuiskwam kreeg ik een prop in m'n keel. Er lag een druk in
huis, ook de kinderen werden er nerveus van."
Man, 30+
"Tussen Y. en mij ging 't steeds slechter, alleen nog maar ruzie op
een gegeven moment. Dat liep zo. Ik vond haar een verschrikkelijk mens
en wilde toch niet scheiden. Begrijp 't nog niet. Zal wel de opvoeding
zijn."
Vrouw, 45+
"Ik was op 't laatst zo vies van hem. Ik moest zijn broeken nog wassen
enzo. Ik deed 't met een lange stok. Ik wou er niet meer aankomen. En
zo gauw ie weg was, ging ik de WC afsoppen."

2. Uitin2en_yan_de_verslechterde_relatie
Op vele wijzen kunnen aflopende relatie-processen, en in het al
gemeen langdurige spanningen in de relatie, zich uiten. Er zijn de
subtiele processen zoals de non-verbale. Elkaar geleidelijk minder
aanraken, niet meer aankijken e.d. Deze subtiele processen zijn
moeilijk te achterhalen via de hier gehanteerde methode. De be
trokkene is er zich vaak niet van bewust geweest en geworden. Hij
of zij kan het dan niet aan de interviewer melden. Daar staat te
genover de uitvoerige rapportage van minder subtiele uitingen. Ze
zijn in vier groepen onder te verdelen, te weten: de onderlinge
lichamelijke agressie en het ontstaan van gevaarlijke situaties;
de verslavingen; de verslechterende gezondheid; de depressies en
onzekerheid.
De lichamelijke agressie die hier beschreven wordt, is duidelijk een
andere dan die in het volgende hoofdstuk wordt behandeld. Het is
hier een gevolg van de verslechterende situatie en geen grondmo
tief om te scheiden. Door gebrek aan aandacht kunnen er voor
kinderen gevaarlijke momenten ontstaan. Enkele mensen vertellen
dat juist in deze tijd er (kleine) ongelukken plaatsvonden. Derge
lijke gebeurtenissen verslechteren de relatie verder. Men kan el
kaar niet opvangen en bovendien gaat men elkaar de gebeurtenis ver
wijten. Het ziet ernaar uit, hoewel daarover geen cijfers te geven
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huwelijksfase, eventueel eenmalig, met onderlinge lichamelijke agressie te maken krijgt. Daarbij valt wel op dat men in de hogere
milieus meer verbaal agressief is en in de lagere milieus eerder
tot slaan overgaat.
Vrouw, 25+
"Da spanningen werden steeds groter. Dan vallen er klappen. Ik zei, als
je niet verandert, dan donder ik op. Hij zei: Dat doe je toch niet, je
gaat toch niet naar je ouders terug."
Man, 35+
"Ik werd overspannen. Heb gekke dingen gedaan. Ben met de politie in
aanraking geweest. Daar wil ik niet verder op ingaan. Ik heb met wapens
gezwaaid toen ze weer wat vrienden thuis had gehaald."

Ook verslaving kan als echtscheidingsmotief ën als gevolg van een
verslechterde relatie worden besproken. De meeste mensen die een
scheiding doormaken, ervaren in de laatste huwelijksperiode een
versterkte drang tot het gebruik van "pijnstillende" middelen,
zoals valium, drugs, alcohol, sigaretten, koffie e.d. Niet steeds
wordt het vermeld als een verslaving en indien dit wel het geval
is dan is het vaak een tijdelijke verslaving geweest. Wat betreft
de snelheid van uiteengaan, wordt in dit onderzoek een tegengestel
de werking gevonden van medicijnen en alcohol. Overmatig alcohol
gebruik van (één van) beiden versnelde de gang naar de scheidings
beslissing. "2e ging veel drinken. Dan werd ze heel onaangenaam.
De situatie tussen ons werd er steeds moeilijker door."
Medicijnen daarentegen vertragen het proces. "Ik kon het allemaal
niet zo goed overzien. Een soort verdoving geven die pillen."
Van de gehele groep ondervraagden leed ongeveer 3% op het moment
van het interview nog steeds onder een alcoholverslaving.
Man, 35+
"Ze was altijd ziek. Moest lk de huishouding doen. Ik vertikte 't me
door die ziekte te laten manipuleren. Ze moest niet zo flapdrollig zijn.
Je gaat naar de kroeg hollen om niet naar die zure kop te hoeven kijken."
Vrouw, 25+
"Ik zat op 't laatst hele dagen aan tafel koffi'e te drinken, liters
koffie per dag en maar roken - en ik zat te staren, staren..."
Man, 30+
"Ik ben alcoholist en ik zal 't altijd blijven. Je begint in je huwe
lijk met een borreltje tegen het verdriet. Nu helpt gewoon niets meer,
ik heb van alles geprobeerd: inplanting, AA, ontwenningskuur."
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varen omstandigheden. Vaak gaat het echter om zeer tijdelijke pro
blemen en men is er dan weinig uitvoerig over. Er wordt wel gepraat
over zenuwontstekingen, krampen, grotere griepgevoeligheid. De
hoogste frekwentie behaalt wel het gewichtsverlies. Overigens is
dat voor menige respondent(e) geen inbreuk op de gezondheid, wel
licht voor enkelen eerder gezondsheidsbevorderend door het over
gewicht voordien. "Het gaat aan je vreten" en dit gebeurt bij me
nigeen zowel letterlijk als figuurlijk. Kilo's lichaamsgewicht wor
den verloren.
Tênslotte is er de uitingencategorie depressies en onzekerheden als een
overigens vrij sterk bezette categorie. Het moeilijke van deze pe
riode, in tegenstelling tot de periode na de scheiding, is dat
vélen er met (haast) niemand over kunnen of willen praten. Het
leven wordt dan een verstikkende hel waaruit men de uitweg (nog)
niet ziet. Het laat zich aanzien dat in deze fase, die jaren kan
duren, zich erg veel ellende afspeelt die anderen ontgaat. Menige
respondent getuigt van deze ellende. Het is een moeilijke start
positie om aan de verwerking van de scheiding te beginnen.
Vrouw, 55+
"Vanaf 1970 is 't huwelijk erg afgetakeld. Ik mocht hem niet aanraken.
Een keer, toen ie z'n bankdiploma haalde, heb ik hem nog in de armen
genomen. We waren toen een beetje gelukkig. Maar ik huilde veel verder,
wel 8 jaar lang. Dat is niet goed, zei de dokter, zo verdrietig door
het leven te gaan."
Man, 35+
"Ik ben ontzettend eenzaam geweest. Het is de moeilijkste periode van
m'n leven geweest.. Ik kon er met niemand over praten. Ik ging aan alles
twijfelen. Mezelf, m'n pedagogische kwaliteiten."
Man, 45+
"M'n ego was erg in elkaar geschrompeld, een depressie-achtige toestand.
Ik vocht niet meer terug."
Vrouw, 50+
"Ben erg overspannen geweest, hysterisch, dacht dat ik dood zou gaan,
en hoe moest dat jlkn met de kleintjes. En toen kwam de dominee, zo'n
vijf jaar geledéh', en ik had nog nooit over m'n huwelijk gepraat en
toen deed ik 't wel. Ik zei steeds: dominee, ik ga bij hem weg, echt.
En de dominee zei maar: ach, ach, U heeft zo'n fijn gezin, dat kunt U
niet doen. U bent nu overspannen, maar straks denkt U er heel anders
over. Hij dacht: dat wijf is gek. Ik was link op die man, de eerste
keer dat ik erover probeerde te praten
"
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sloten. Zeer vaak echter zal die beslissing onder dezelfde omstan
digheden niet vallen. Huwelijksonderzoek zal de omvang van dit ver
schijnsel misschien nader kunnen aantonen.
3. Dgnkgnaan de dood
Op vele manieren wordt met de dood geleefd in een sterk verslech
terde huwelijksfase. Regelmatig wordt in de verhalen het denken
aan de dood verweven. De dood lijkt voor menigeen een oplossing
van de problemen en het is niet ongewoon dat men eerder aan dood
gaan denkt dan aan scheiden. Op verschillende wijzen ziet men de
dood als een oplossing.
Allereerst zijn er mensen die dagdromen over de toevallige dood van
hun partner. Met name als er een derde in het spel is en men niet
zo negatief staat ten opzichte van de huwelijkspartner, lijkt de
ze oplossing verreweg de prettigste. De huwelijksrelatie is niet
slecht genoeg om uiteen te gaan, maar men wil toch graag met die
ander verder.
Ten tweede zijn er mensen die aan zelfmoord denken. Valiumtabletten
plus drank en polsen doorsnijden, zijn methoden die genoemd wer
den. De situatie is uitzichtsloos, men denkt niet aan scheiden of
men heeft het gevoel die stap volstrekt niet aan te kunnen.
Vervolgens zijn er mensen die met zelflnoord dreigen ten overstaan
van de partner. In deze verslechterde huwelijksfase wordt door
gaans zeer kil gereageerd door de ander. Het lijkt dan nauwelijks
een chantagemiddel meer te zijn, omdat de ander daar niet gevoe
lig meer voor is.
Een vierde categorie betreft enkele mensen die zeggen eraan ge
dacht te hebben hun partner te vemoorden. Uitvoerig is men er niet
over, maar het lijkt toch een gedachte die niet ongewoon is in als
slecht ervaren huwelijkssituaties.
Vervolgens wordt nog wel eens in overweging genomen een derde, die
een relatie heeft met de eigen partner, te vermoorden. "Ik lag met
het geweer klaar. Als ze een uur eerder met die kerel thuisgekomen
was, dan had ik zeker op hem geschoten."
Ten zesde zijn er enkele mensen die bang waren vermoord te worden met
voorbedachten rade. Het eerst wordt aan gif gedacht. Men is bang de
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echt waar hoor, ik wil niks zeggen, de dokter zei ook: dat is niet
normaal. Je wilt er niks van denken, maar ze was ertoe in staat."
Tenslotte zijn er mensen, vooral vrouwen, waar in het huwelijk de
lijfelijke agressie dusdanige vormen heeft aangenomen dat men bang
is doodgeslagen te worden. Met een zeker fatalisme wordt deze mogelijk
heid soms geaccepteerd.
Vrouw, 30+
"Hij belde wel eens stomdronken op: ik maak ne van kant. Hij zou van
een brug afspringen. Spring maar, zei ik dan, kon me ook niks schelen.
En toen kwam de politie een keer zeggen dat ie een ongeluk had gehad.
Eerste wat ik dacht: hiep, hoi, net goed. Ben hem toch weer elke dag
gaan opzoeken. Hij heeft ook een keer 50 tabletten geslikt. God,
o god helemaal dizzie was ie. Ik heb geen dokter gebeld, het interes
seerde me niet. Ik dacht, ik hoop dat ie doodgaat."
Man, 25+
"Ze zei ook: als jij een eind aan Je leven wil maken, doe dat dan er
gens anders. Ik ben haar toen naar de keel gevlogen, ik heb als een
waanzinnige gedrukt, m'n duimen stonden in haar nek. Toen dacht ik
opeens: mijn god, waar ben je mee bezig. Ze raakte helemaal niet in
paniek. Ze zei alleen maar: je mag 't doen hoor, maar wat moeten je
dochters met een vader achter de tralies."
Vrouw, 35
"Ik was steeds echt verliefd. Dat gaf wel spanningen. Ik hoopte dat hij
(ex-partner) dood zou gaan, dat er iets zou gebeuren. Heel kinderach
tig. Ik dacht niet aan scheiden, oh nee, helemaal niet. Het moest over
macht zijn, iets door God gegeven waar ik niks aan kon doen."

Officiële hulpverlening

De hulpverlening komt in deze publicatie summier aan bod. Als over
de gevolgen van de scheiding wordt gerapporteerd, zal deze hulp
verlening een aanmerkelijk grotere plaats krijgen.
1. Aard en_ornvana_van_de_hulgverlening

Velen leven geïsoleerd in gezinnen en het is niet gebruikelijk met
vrienden of familie over huwelijksproblemen te praten. Als de
spanningen erg oplopen zal dan wellicht voor de officiële hulp
verlening worden gekozen. Temeer daar de meesten van de verwach
ting en overtuiging uitgaan dat een huwelijk voor het leven is.
Hoe velen zochten deze hulpverlening? Dit is een van de onder
zoeksvragen. Het blijkt dan dat van bijna één van de drie bestu
deerde huwelijken beide partners in het huwelijk gebruik gemaakt
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Levens- en Gezinsmoeilijkheden, het M.O.B., een psychiater, (groeps)
therapie, de maatschappelijk werk(st)er, de huisarts, de dominee.
Vaak neemt de vrouw het initiatief en gaat de man (uiteindelijk)
met haar mee. Deze tendens blijkt ook bij de paren waarvan slechts
éên van beiden wilde en men tenslotte niet ging. Tien maal was dat
alleen de vrouw en vier maal alleen de man. Dezelfde tendens komt
naar voren als de paren beschouwd worden waarvan slechts één van
beiden gebruik maakte van deze hulpverlening. Het zijn twee maal
zoveel vrouwen als mannen.
Bij bijna de helft van de onderzochte ex-paren heeft noch de vrouw,
noch de man in het huwelijk gebruik gemaakt van de officiële hulp
verlening. Om welke groeperingen gaat het hierbij en welke is de
motivatie?
Het milieu, vertoont een belangrijke samenhang met dit gedrag. Terwijl tussen de
drie onderscheiden categorieën raaâr weinig verschil bestaat in percentage dat
geen van beiden gebruik maakt van de hulpverlening, varieert wel het percenta
ge dat beiden gebruik maakten sterk. Het laatste percentage betreft voor lager
milieu, middenmilieu, resp. hoger milieu 22, 27 en 45 procent. De achtergrond
van deze verschillen is het feit dat in het lagere milieu de man relatief vaak
weigert mee te gaan. Het gevolg is dan dat de vrouw alleen gaat of helemaal
niet meer gaat. Indien slechts één van beiden gaat, is dat vaak in de laatste
huwelijksfase. De gegevens wijzen erop dat door mannen uit het lagere milieu
de officiële hulpverlening als meer bedreigend wordt ervaren dan door mannen
uit de hogere milieus, zoals in de volgende paragraaf zal blijken.

Godsdienstigen maken niet méér gebruik van hulpverlening dan niet-godsdienstigen. Het is ook opmerkelijk dat men niet gauw in een slechte huwelijkssituatie
naar de pastor toestapt. Juist binnen deze groep lijkt de angst voor uitstoting
het grootst. Hoewel men vaak echt hulp van buiten nodig heeft, is men bang om
de huwelijksproblemen meer openbaar te maken.
Opvallend is ook, dat er weinig verschil is tussen mensen met en mensen zonder
kinderen. Kinderlozen schakelen iets minder vaak deskundigen in. Terwijl men
sen met kinderen vaak menen dat het voor de kinderen belangrijk is het huwelijk
te redden met behulp van anderen, geldt voor mensen zonder kinderen nogal eens
dat ze van dit huwelijk nog hopen dat het kinderen zal voortbrengen. Eerder
werd al gesteld dat de gedachte dat het na een scheiding niet meer zal lukken
een gezin te stichten, menigeen weerhoudt van snelle huwelijksbeëindiging.
Verder blijkt dat mensen met een korte ën een lange huuelijksduux' relatief wei
nig gebruik maken van de officiële hulpverlening. Dit gegeven hangt uiteraard
sterk samen met de leeftijd van de betrokkenen. De effecten van huwelijksduur
en van leeftijd zijn niet te scheiden. Met name de dertigers en daarmee de
categorie huwelijken die zes tot elf jaar duurden, schakelen veel de hulpver
lening in. De ouderen staan onwenniger tegenover deze stap en jongeren vinden va
ker dat ze het zelf wel kunnen klaren.
Van belang is nog de samenhang van de stroming/ideaalbeelden van de respondent
met de opstelling tegenover hulpverlening. Deels los van de factor milieu, blijkt
hier een duidelijke en verklaarbare invloed van uit te gaan. Mensen die tradi
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zamenlijk gebruik gemaakt van officiële hulpverlening. Vrij vaak ging de vrouw
alleen. Hier deelt zich zeker ook de invloed van het lagere milieu in mee. Re
latief veel gebruik van de officiële hulpverlening, vaak man en vrouw samen,
maakten mensen die het ideaal van de paarrelatie trouw bleven maar dan wel in
een andere vorm. Meer aandacht wordt aan de eigen individualiteit geschonken
(stromingen vier en vijf). Het kan zijn dat de hulpverlening invloed heeft gehad
op de verandering van waarden. De bewustmaking van voorheen impliciete leef
regels kan ertoe bijdragen dat mensen hun ideaalbeelden wijzigen. Daarnaast
lijkt het ook waarschijnlijk dat de aanwezigheid van nieuwe idealen van zelf
ontplooiing en samen groeien de stap naar de hulpverlening bevorderde. Juist
de vierde stroming is er één waarbij het sämen groeien centraal staat (Weeda,
1982); de markt biedt voldoende (echtparen-)therapieën om hieraan te werken.
Onder spanningsvolle omstandigheden maakt men hier in het huwelijk gemakkelijk
gebruik van. Voor een aantal mensen levert dat op dat ze een meer individualis
tische levenshouding krijgen. De persoonlijke identiteit in de paarrelatie gaat
men de nadruk geven, waardoor men een "aanhanger" is geworden van de vijfde
stroming (individu in paarrelatie). Intussen past het geheel in de eerder be
schreven theoretische oriëntatie dat vertegenwoordigers van de zesde en zeven
de stroming (verminderde status paarrelatie; vriendschapsnetwerken) het minst
gebruik maakten van officiële instanties. Juist in deze stromingen leeft sterk
de idee dat men het met de vrienden moet klaren. Ook in het huwelijk had men
al een individualistische instelling en een zeker wantrouwen ten opzichte van
deskundigen. "M'n vrienden kennen me beter" is een veel gehoord argument.

Hoe hebben zij die een bureau, een maatschappelijk werk(st)er,
psychiater, therapeut, e.d. raadpleegden, de hulpverlening erva
ren? Van de mensen die zich tot één der bedoelde instanties had
den gewend, heeft bijna de helft een positief oordeel. Bijna een
kwart van deze groep onderkent positieve en negatieve aspecten en
één op de vijf is uitgesproken negatief. Resteert nog zo'n 10%
die zich noch positief noch negatief opstelt. De meesten spraken
over ervaringen met een LGV-bureau, een maatschappelijk werk(st)er
of een psycholoog/therapeut. De verschillende typen hulpverlening
worden alle regelmatig positief en regelmatig negatief gewaardeerd.
Het is niet zo dat een bepaald type er in positieve of negatieve
zin uitspringt. Mannen drukken zich wat vaker in negatieve bewoor
dingen uit dan vrouwen. Bij nadere analyse komt dit verschil voor
het grootste deel voor rekening van het milieu. In het lagere mi
lieu hebben 25% van de mannen en 60% van de vrouwen die hulp in
schakelden een positief oordeel over de hulpverlening. In het
niiddenmilieu zijn de percentages 33 en 45 en in het hogere milieu
50 en 50. Bestudering van de kwalitatieve gegevens levert de hy
pothese op - geen respondent is expliciet over deze samenhang -
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is dat de lager geschoolde weinig direct aanspreekt. Vanuit de
hulpverlenersideologie wordt met de gelijkheid tussen man en vrouw
anders omgegaan dan in arbeiderskringen het geval is. Dit kan voor
de arbeidersvrouw een ongekend begripvol klimaat met zich mee bren
gen. Zij vindt een willig oor voor haar verhalen over onderdruk
kende omstandigheden. Voor zijn opvatting dat de man toch in feite
thuis de touwtjes in handen moet hebben, vindt de man uit dit mi
lieu maar weinig bijval. Het maakt, en uiteraard is dit een gene
ralisatie, zijn positie in de wereld van de hulpverleners een een
zame. Met nadruk zij er op gewezen, dat hier steeds over de wâârden van hulpverleners en mensen uit het lagere milieu gesproken
wordt. De feitelijke situatie ten aanzien van de machtsverdeling
kan een geheel andere zijn dan via de waarden verwoord wordt. Met
name kunnen hoger opgeleide mannen in staat zijn gelijkheid te be
lijden maar langs subtiele wegen thuis de macht in handen te hebben.
(Adams, 1975). Over deze feitelijke machtssituatie wordt in het
volgende hoofdstuk meer gezegd. In de sfeer van de emotionele
hulpverlening lijkt echter het ontbreken van een zekere mate van
waardenconsensus de onderlinge communicatie te bemoeilijken. De
lager geschoolde man voelt zich niet begrepen. Vanuit de inter
view-situatie steekt hij de draak met deze "zwamneuzen", maar in
de periode van scheidingsspanningen lijdt hij er wel degelijk on
der.
Een zelfde verklaringskader kan opgebouwd worden als het effect van
de stroming/ideaalbeelden bekeken wordt. Overtuigde aanhangers van het
traditionele, verzelfstandigde, geïsoleerde gezin zijn minder te
vreden. Dit geldt vooral voor de mannen, maar ook de vrouwen liggen
iets onder het gemiddelde. Dit laatste verschil is minder sterk om
dat voor de vrouwen de invloed van het met ideaalbeeld samenhangen
de milieu twee tegengesteld werkende krachten heeft. Enerzijds merkt
men de vrouw-vriendelijke instelling van de hulpverlener op. Ander
zijds is men niet tevreden omdat men merkt of voelt dat de hulp
verlener een andere levensfilofosie heeft. Hij of zij zal, meer
dan de cliënt logisch acht, de individualiteit stellen boven het
volledig opgaan in elkaar.
"Die man heeft er eerder voor gezorgd dat we gingen scheiden dan
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36-jarige vrouw.
De gehele aanpak, de dingen die gezegd worden, voor sommigen is
het een andere sociale taal. Degenen die er open voor staan, ver
anderen erdoor vaak in hun denken en ideaalbeeld. Anderen stoot
het echter af.
Jongeren spreken in wat sceptischer termen dan ouderen, niet-godsdienstigen zijn sceptischer dan godsdienstigen. Hiermee wordt ook
een kritische levensinstelling gemeten die onder jongeren en bui
tenkerkelijken relatief groot is (Roussel, 1978). Wat nogal eens
opvalt bij een negatief oordeel is dat de respondent verwachtingen
had die niet onderkend én niet uitgekomen zijn. Deze verwachtingen
kunnen volledig tegengesteld zijn voor verschillende mensen en ook
tussen man en vrouw. Het is in ieder geval bijzonder nuttig voor
hulpverleners - een aantal hunner had het duidelijk nagelaten de cliënt haar of zijn verwachtingen van het effect van de hulp
vooraf te laten formuleren. Indien het niet overeenkomt met de op
stelling en werkwijze van de hulpverlener, zal dat een eerste dis
cussiepunt moeten zijn.
Van de 22 geïnterviewde ex-paren die hulpverlening in het huwelijk
inschakelden, zijn in zes gevallen man en vrouw het eens over het
feit dat het een positieve ervaring was. Geen enkele maal vinden
beiden het negatief, hoewel het soms wel voor de ander veronder
steld wordt. "We zijn naar een LM bureau of zoiets geweest. Was
haar initiatief. Was niks. Samen zeiden we: Nee. Slap gelul."
Acht maal komt het voor dat de één over een positief gebeuren
sprak en de ander over een negatief. Niet zelden is de oorzaak er
van dat men het gevoel heeft dat de hulpverlener partij had geko
zen. De onderstaande uitspraken geven een beeld van de geuite waar
deringen.
Ex-paar, 35+
Hij: "Die maatschappelijk werkster was geen sympathiek mens, een grote
bemoeial die me meteen in staat van beschuldiging stelde. Ik liep
toen ook wel met oogkleppen op, vanwege die andere vrouw."
Zij: "Die maatschappelijk werkster deed 't goed, maaran'n man reageer
de er niet op. Ik wilde ook wel naar een bureau. Ik had er de hele
wereld wel bij willen halen."
Man, 45+
"Ik heb er niet veel fiducie in. Het zou fijner zijn als die hulpver
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zichzelf reageerden. Nu is 't erg afstandelijk, uit de boekjes, dat is
niet goed. Veel mensen moeten geen hulpverlener zijn. Veel zijn aan 't
lijmen, ze hadden een idee van wat het huwelijk moet zijn. Later heb ik
iemand gehad die me bewust heeft gemaakt te scheiden. Dat was veel be
ter."
Vrouw, 35+
"Groepsbijeenkomsten - daar merk je: bij anderen is 't nog erger. En
't is gek, maar dat helpt. Die psychiater was wel verhelderend. Hij
liet me zeggen wat ik wel wist maar wat ik niet hard op durfde te zeg
gen. Zonder hem was ik misschien ook zover gekomen."
Man, 35+
"Ik heb ontdekt, een relatie moet je zelf op poten zetten. Maar er zijn
dingen die je niet ziet, omdat je er dagelijks mee bezig bent; je wordt
bedrijfsblind. De hulpverlening kan dan verhelderen. We hebben er veel
gehad, maar ik ben precies één verstandige tegengekomen. Rest is on
kundig, verschuilen zich achter hun titel. Ze stikken zelf van de pro
blemen."
Vrouw, 35+
"Ik heb vier gesprekken gehad met een maatschappelijk werker van Pro
Juventute. M'n ex vond 't flauwekul. Die gesprekken hebben m'n vecht
lust opgewekt, 't Heeft iets in me losgemaakt. Ik was zo'n apatisch
vrouwtje, daar ben ik uitgekomen."

Denken en praten over scheiden

"Na een jaar had ik wel in de gaten dat het helemaal niet goed
zat. Dacht wel eens over scheiden. We zijn 29 jaar getrouwd
geweest."
"Alles liep prima, en toen kwam die andere vrouw. En hij was al
weg voordat ik kon gaan denken of scheiden misschien nodig was."
Twee tegengestelde ervaringen ten aanzien van de tijdsduur waarin
men zich dusdanig onplezierig voelt in de huwelijkssituatie dat
(regelmatig) echtscheiding overwogen wordt. Uit landelijk repre
sentatief onderzoek eind jaren 60 resp. eind jaren 70 blijkt dat
binnen de bestaande huwelijken zo'n 13% van de respondenten ooit
wel eens aan echtscheiding heeft gedacht (Margriet-onderzoek 1968
en 1978).
In het komende deel wordt aandacht geschonken aan de tijdsduur
waarin ecntscheiding als een mogelijke oplossing wordt gezien en

de tijdsduur waarin er samen over wordt gepraat, alsook aan de kwali'
tatieve acntergronden ervan. Bij de kwantitatieve analyse is ge
zocht naar het moment dat scheiden realistisch in gedachten of in
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woorden overwogen werd. Het pure dreigen met weggaan, bedoeld als
middel de ander tot andere gedachten te brengen, valt daar buiten.
Overigens heeft dit dreigen vaak als effect dat de gedachte aan
scheiden vertrouwder wordt (Nevejan, 1969).
Uit onderzoek blijkt dat tussen het overwegen van scheiden en de
feitelijke scheiding een sterk wisselende tijdsperiode ligt, waar
van de duur afhankelijk is van bijvoorbeeld de huwelijksduur annex
leeftijd van de betrokkenen, de aanwezigheid van thuiswonende kin
deren, het initiatief tot scheiden. Wat dat laatste betreft, Goode
(1956) vond dat de scheidingsfasen sneller verliepen als de man
de initiator was en het langst duurden als uit gezamenlijk overleg
de beslissing voortkwam. In de huwelijken van de door hem onderzoch
te gescheiden vrouwen was één op de drie maal binnen een maand de
beslissing gevallen te scheiden. In één op de viér huwelijken had
de periode tussen eerste serieuze overweging en beslissing meer dan
twee jaar geduurd. In het onderhavige onderzoek is het onderscheid
gemaakt tussen zelf denken over scheiden zonder erover te praten, en met
elkaar serieus praten over scheiden. Als er nooit aan scheiden was ge
dacht bij het eerste gesprek (dat dan van de ander uitging) wordt
met betrekking tot het denken aan scheiden "nooit" gecodeerd, zo
dat 't mogelijk is dat het aantal "pratenden'" het aantal "denken
den" overtreft in een bepaalde categorie. Het zal duidelijk zijn
dat het meer serieus samen praten over scheiden door de twee part
ners zeer verschillend beleefd kan worden.
De onderscheiden categorieën met betrekking tot overwegingsduur,
zijn de volgende. Ten eerste nooit, hetgeen voor zichzelf spreekt.
De volgende categorie wordt de laatste huwelijksfase genoemd. De pe
riode varieert van een maand tot maximaal een jaar vöör het uiteen
gaan. De categorie is al enigszins relatief samengesteld want bij
korte huwelijken van bv. twee jaar, wordt ëên jaar voor uiteengaan
gerekend tot de volgende categorie. Voor het grootste deel van de
respondenten die de categorie "laatste huwelijksfase" wordt toe
bedeeld, geldt echter dat het denken of praten over scheiden twee
à acht maanden voor het uiteengaan plaatsvond. De derde categorie
midden huwelijk is qua lengte nog sterker afhankelijk van de totale

duur van het huwelijk. Deze overbrugt de gehele periode tussen
vroeg in het huwelijk en laat in het huwelijk. Met opzet is hier
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exact een tijdstip (kunnen) aangeven. Een nadere onderverdeling
zou een exactheid suggereren die niet strookt met de wijze waarop
het gegeven verkregen is. De op êên na laatste categorie betreft
de beginfase van het huuelijk. Meestal is dit bij huwelijken die lan
ger dan vijf jaar geduurd hebben na een à twee jaren. Korte huwe
lijken worden over het geheel relatief bekeken. Als men bij een
huwelijk van twee jaar na een jaar over scheiding ging denken,
wordt de middencategorie gecodeerd. Was dit na een half jaar dan
wel na anderhalf jaar het geval, dan worden resp. de vierde en
tweede categorie gecodeerd. De laatste categorie het gehele huwelijk
behoeft geen verdere toelichting. Het denken en praten over schei
ding betreft vaak meer het uit elkaar gaan dan de officiële echt
scheiding. De mogelijke officiële scheiding speelt op de achter
grond wel mee, zeker als er derden in het spel zijn. Maar de eer
ste zorg is meestal: blijven we onder één dak wonen of niet? Hier
onder volgen dan de uitkomsten voor de respondenten waarvan dit
gegeven verkregen werd.
Tabel 22. Huwelijksfase waarin de respondent voor het eerst dacht aan scheiden,
resp. voor het eerst met de partner serieus sprak over scheiden.
In procenten.
DENKEN AAN SCHEIDEN
mannen
NOOit
Laatste huwelijk3fase
Midden huwelijk
Beginfase huwelijk
Hele huwelijk
Totaal

28
38
20
U
4
101
(n-76)

vrouwen
12
41
23
14
10

PRATEN OVER SCHEIDEN

totaal
19
40
22
13
7

(n-32)
(n-66)
(n-36)
(n-21)
(n-12)

100
101
(n-91) (n-167)

mannen
20
68
9
1
1
99
(n-76)

vrouwen
15
69
6
6
3

totaal
17
69
7
4
2

(n- 29)
(n-115)
(n- 12)
(n- 6)
(n- 4)

99
99
(n-90) (n-166)

Bijna één op de vijf respondenten had op het moment dat het eerste
gesprek plaatvond öf op het moment dat de partner zei te vertrek
ken nooit aan scheiden gedacht. Opmerkelijker is nog dat één op
de zes respondenten (29 mensen) zegt dat er in haar/zijn ex-huwelijk nooit echt serieus een gesprek over scheiden heeft plaatsge
vonden. Overigens vindt bij de meesten dat serieuze gesprek (of
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het geval. Groter is de spreiding bij het denken over scheiden.
Twintig procent heeft (bijna) het hele huwelijk min of meer regel
matig met de gedachte gespeeld, maar ook bij het denken over schei
den is met 40% "de laatste huwelijksfase" de grootste categorie.
In het oog springt het verschil tussen mannen en women. De mannen
worden vaker dan de vrouwen overvallen door de scheidingswens van
de ander. Minder vaak zijn zij er (bijna) een heel huwelijk mee
bezig. Een gesprek over scheiden vindt volgens mannen minder plaats
in het begin van het huwelijk. Dit verschil vervalt als alleen de
mannen en vrouwen bestudeerd worden van dezelfde huwelijken.
Van deze 62 paren zijn de ex-partners het wel vaak maar niet steeds eens over
de huwelijksfase waarin het eerste serieuze gesprek plaatsvond. Driemaal zeggen
beiden "nooit", 37 keer zeggen beiden "de laatste fase" en driemaal zeggen bei
den "het hele huwelijk" of "in het midden". Het meest voorkomende verschil is
de combinatie nooit - laatste fase. Vijfmaal zegt daarbij de man "nooit" en
zesmaal de vrouw. Ook de andere belangrijke combinatie laatste fase - langer,
die zevenmaal voorkomt, vertoont geen belangrijk onderscheid naar geslacht. An
ders komt de situatie te liggen als het denken aan scheiden wordt geanalyseerd
bij de 62 paren.

Dan blijkt wel heel duidelijk dat de vrouw langer met de gedachte
aan scheiden rondloopt dan de man.
Negentien maal wordt ongeveer dezelfde huwelijksfase genoemd, waarbij om begrij
pelijke redenen de combinatie "beiden nooit" niet voorkomt. 27 Keer heeft de
vrouw duidelijk langer aan scheiden gedacht en vijftien keer de man. In acht
tien huwelijken was de man min of meer verrast geweest door het initiatief van
de vrouw. Voor hem gold dat hij nooit aan scheiden had gedacht. De omgekeerde
situatie kwam zeven maal voor.

Inzicht in de duur van de perioden geeft een samenvoegen van deze
gegevens met de factor huwelijksduur. Omdat de spreiding van de
respondenten over de categorieën groter is, is dit met name inte
ressant voor het denken over scheiden. Tabel 23 toont de uitkom
sten, waarbij de laatste categorieën "beginfase" en "hele huwelijk"
zijn samengevoegd.
Twee uitkomsten springen in het oog. Bij de lange huwelijken heb
ben relatief velen, één op de drie; relatief lang met de gedachte
aan scheiden gespeeld. Al in de beginfase, dan wel het hele huwe
lijk, heeft men de idee overwogen. Als daar dan ook de middencate
gorie bijgeteld wordt, blijkt bij een meerderheid de scheidings
overweging niet in de laatste fase te hebben plaatsgevonden. Voor
de korte tot en met de middellange huwelijksduren is dit wel het
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Ruwelijksfase waarin voor het eerst over seh.e-i.den gedacht wordt naar
huwelijksduur van de respondenten. In procenten.
H U W E L I J K S D U U R

Denken over
scheiden

Kort
0-5 jaar

Middelkort
6-10 jaar

Middellang
-ang
11-17 jaar 18 }aar of meer

Totaal

Nooit

14

28

16

16

19 (n=»32)

Laatste
huwelijksfase

44

37

49

25

40 (n=66)

Midden
huwelijk

22

22

18

25

22 (n=36)

(Bijna) hele
huwelijk

19

13

18

34

20 (n=33)

Totaal

99
(n=36)

100
(n-54)

101
(n=45)

100
(n=32)

101
(n=»167)

geval. Deckert en Langelier (1978) vonden eenzelfde samenhang. Zij
constateerden op basis van uitgebreid veldwerk in Quebec dat de
"late echtscheidingen" (20 jaar of langer huwelijksduur) gekenmerkt
worden door een lange periode van overweging van de beslissing om te
scheiden. Twee jaar of meer had dit proces voor de meerderheid ge
duurd en bovendien was men vaak lange tijd niet gelukkig geweest
in het huwelijk. Achter deze lange overdenkingsperiode steken de
eerder genoemde motivaties om niet te scheiden. Ten dele doet men
het niet of wil men wachten vanwege de kinderen, verder zijn er
praktische bezwaren en heeft men angst voor de reacties van de om
geving en/of voor het alleen zijn. Sommigen kunnen zo heel lang met
de scheidingsgedachte spelen, zonder tot actie over te gaan.
Vrouwen gaan vaker in een vroeg stadium aan scheiden denken dan
mannen. Interessant is het om dit gegeven in verband te brengen met

de gezinsfase waarin men voor het eerst aan scheiden denkt. In de
fase dat er (nog) geen kinderen zijn, is er geen verschil tussen
mannen en vrouwen. Van beide categorieën noemt één op de drie een
moment dat in deze fase viel. Het belangrijke verschil betreft even
wel de gezinsfase met kleine kinderen, waaronder tenminste één jon
ger dan vier jaar. Van de vrouwen noemt 39% een moment dat in deze
fase valt, van de mannen 29%. Als alleen de huwelijken mêt kinderen
in de beschouwing worden betrokken, is het verschil meer gepronon
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mannen. De verklaring lijkt voor de hand te liggen en deze wordt
bevestigd door het kwalitatieve materiaal. Juist in de fase met
kleine kinderen beseft een aantal vrouwen dat dat wat zij als het
levensdoel hadden beschouwd, een eigen man en eigen kinderen om te
verzorgen, een minder rooskleurige leefsituatie is dan was gehoopt.
Had men vóör de aanwezigheid van kinderen een gespannen huwelijks
situatie gerelativeerd met de gedachte: Als er maar eenmaal kinde
ren zijn....', nu kan men dat niet meer. Daarbij komt dat menigeen
de gezelligheid en afwisseling van de werkkring mist. Deze onlust
gevoelens dragen ertoe bij dat men in scheiden een mogelijke op
lossing ziet. Als we maar eenmaal gescheiden zijn...! Maar de pro
blemen zitten vaak structureel dieper dan de wat stroef functione
rende relatie tussen de partners.
Hoelang loopt men met de gedachte aan scheiden rond zonder erover
te praten? Onderstaande tabel, waarin de beide gegevens gecombineerd
zijn, geeft een indruk.
Tabel 24. Huwelijksfase waarin door de respondenten voor het eerst gedacht werd
aan scheiden in samenhang met de huwelijksfase waarin hèt eerst se
rieus erover gepraat werd. In procenten.
PRATEN OVER ECHTSCHEIDING
DENKEN OVER
ECHTSCHEIDING

Nooit

Laatste
huwelijksfase

Midden
huwelijk

(Bijna) hele
huwelijk

Totaal

34 (n-11)

66 <n» 21)

100 (n- 32)

9 (n- 6)

91 (n- 60)

100 (n- 66)

Midden
huwelijk

11 <n= 4)

63 (n= 22)

26 (n= 9)

(Bijna) hele
huwelijk

24 (n- 8)

36 (n- 12)

9 (n- 3)

30 (n-10)

99 (n- 33)

Totaal

17 (n«29)

69 (n-115)

7 (n»12)

6 (n-10)

99 (n-166)

Nooit
Laatste
huwelijksfase

100 (n- 35)

£lf mensen hadden nooit gedacht of gepraat over scheiden. De ander was zonder
meer vertrokken. "Toen ik thuiskwam, lag er een briefje."
Voor de meesten had echter het gebeuren, denken en/of praten, zich afgespeeld
in de laatste huwelijksfase. Alvorens de invloed van andere variabelen te onder
zoeken, wordt hierna een toelichting gegeven vanuit het kwalitatieve materiaal.

- 200 Vrouw, 45
"Ik heb geëist dat we er over zouden praten. Ik wilde het niet meer zo
als 't thuis toeging. Ik had 't gevoel alsof er allemaal stenen in me
lagen opgestapeld. Ze waren al zó hoog dat ik bijna stikte. Alleen als
er mensen bij waren, zoals die psychologen, was ik niet bang. Dan durf
de ik te zeggen wat ik dacht. Ik heb toen gezegd: ik hou niet meer van
hem."
Man, 35+
"Geleidelijk aan doemde de gedachte wel eens op. Ik drukte het dan vaak
wel gauw weer weg. Over scheiden heb ik ook wel gedroomd."
Vrouw, 25+
"Toen ik een maand getrouwd was al. Hij zei: als ik geweten had dat je
zo was, was ik niet met je getrouwd. Ik dacht toen, dan maar scheiden,
ik verander toch niet. Maar dat heb ik niet gezegd, nee."
Man, 3 5+
"Scheiden was niet bespreekbaar. Seksuele problemen ook niet. Gewoon
weggaan was het enige."
Vrouw, 30+, negen jaar huwelijk,
"Ik heb er twee jaar mee rondgelopen, ermee bezig geweest in gedachten.
Kon het niemand vertellen. Ik moest meespelen in dat sfeertje van vrien
den enzo. Ik dacht: hoe zou 't zijn als ik alleen ben. Dan wist ik ten
minste dat ik alleen was. Ik was toen erg tweeslachtig."
Vrouw, 45+
"Na 7 jaar al. Hij begon dan te lachen als ik erover begon. Gedurende
de tien jaar erna hebben we er af en toe nog wel over gepraat, maar hij
zei altijd: daar heb je het verwende kind weer."
Man, 50+
"Nooit gepraat, nooit over gedacht. Pas toen de deurwaarder voor de deur
stond: Weet U dat Uw vrouw echtscheiding heeft aangevraagd? Ik heb een
hele poos met die man in de gang staan praten. Toen ik terugkwam in de
kamer heb ik ook niets gezegd. Ik heb 't allemaal op z'n beloop gelaten.
Ben nooit naar de rechtbank gegaan, 't Maakte toch allemaal niet uit.
Ze wilde niet meer."
Alweer, en deze uitkomst is in overeenstemming met eerdere bevindingen, heeft
de aan- dan wel afwezigheid van kinderen weinig invloed op de huwelijksfase
waarin gedacht en gepraat wordt over scheiden. Uiteraard relatief bezien, want
kinderloze huwelijken hebben gemiddeld een kortere duur. Ongeveer evenveel men
sen van beide categorieën zeggen nooit of (bijna) het hele huwelijk.
Anders ligt het bij de invloed van de factor milieu. Deze is duidelijk aanwezig.
In het lagere milieu heeft men gemiddeld een veel langere denkperiode achter de
rug dan in het midden- en hogers milieu. Van de vertegenwoordigers van de drie
milieus hebben resp. 31%, 17% en 10% (bijna) het gehele huwelijk met de gedach
te gespeeld. Pas in de laatste fase of nooit dachten resp. 48%, 59% en 72% aan
scheiden. Van belang is de onderverdeling naar geslacht binnen de milieus. De
verschillen tussen de vrouwen in de verschillende milieus is aanmerkelijk groter
dan die tussen de mannen. Met name onder de vrouwen uit het lagere milieu zijn
er relatief velen die lange tijd de mogelijkheid overwogen. Het percentage man
nen uit dit milieu dat in de laatste huwelijksfase of nooit echtscheiding heeft
overdacht bedraagt 61 (middenmilieu 62, hoger milieu 75), het percentage vrouwen
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lieus staan de mannen uit de hogere milieus. Van hen heeft slechts 4% (bijna)
het hele huwelijk aan scheiden gedacht. Uit tabel 25 komen deze tendensen wel
licht nog scherper naar voren.

Tabel 25. Kort denken en praten over scheiden binnen de drie onderscheiden mi
lieus. In procenten.

Nooit erover gedacht

Nooit erover gepraat

Lager
milieu

Midden
milieu

Hoger
milieu

Totaal

: mannen

26

17

42

28

vrouwen

8

13

16

12

: mannen

22

17

21

20

vrouwen

28

13

0

15

35 •

45

33

38

vrouwen

31

43

42

41

Laatste fase erover gepraat: mannen

65

69

71

68

vrouwen

50

70

96

69

Laatste fase erover gedacht: mannen

In het lagere milieu wordt relatief vaak niet over scheiden gepraat als er wél
over gedacht wordt. Het vaakst "overvallen" worden de mannen uit het hogere mi
lieu. Overigens komt het onder hen ook het minst voor dat men lange tijd stille
tjes met de gedachte rondloopt. Twee kenmerken binnen deze groep veroorzaken het
effect. Mannen in het hogere milieu denken relatief vaak dat de ontevredenheid
van hun vrouw - die zich langs allerlei motieven om uiteen te gaan kan uiten wel over zal gaan. Ze hebben vaker dan in de andere milieus de idee dat ze het wel
kunnen klaren en bovendien dat ze genoeg te bieden hebben. De scheidingswens
van de vrouw, die uiteindelijk veel te maken heeft met haar gebrek aan mogelijk
heden in het huwelijk met kinderen, komt voor hem dan onverwacht. Overweegt de
man echter zelf een scheiding, dan heeft hij door zijn relatief hoge opleiding
genoeg mogelijkheden de beslissing niet al te lange tijd uit te stellen. Hij
kent meer dan zijn sekse-genoten in het lagere milieu de wegen die bewandeld
moeten worden en hij heeft meer (niet altijd terecht) vertrouwen in de finan
ciële consequenties. Dat maakt een daadkrachtig optreden mogelijk. Eenzelfde
redenering kan gebruikt worden om het verschil in daadkracht tussen mannen en
vrouwen te verklaren. Vrouwen doen er langer over om hun ideeën over scheiden
gestalte te geven.

Ook Goode (1956) vond eenzelfde duidelijke samenhang op dit terrein.
Als het de man was die als eerste een mogelijke scheiding opperde,
dan vond de officiële scheiding aanmerkelijk sneller na dit moment
plaats dan wanneer de vrouw de eerste was geweest.
Tenslotte wordt nog de samenhang tussen huwelijksfase van denken en praten over
scheiden enerzijds en de stroming/ideaalbeelden van de respondent anderzijds be
studeerd. Het blijkt dan dat er nauwelijks een verband bestaat tussen de stro
ming en de huwelijksfase waarin men voor het eerst aan scheiden denkt. Dit is
opmerkelijk omdat bijvoorbeeld vrouwen uit het lagere milieu relatief veel ver
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van deze vrouwen lang met de gedachte aan scheiden als oplossing kan rondlopen.
Als het milieu-effect wordt uitgeschakeld blijkt dat in het algemeen onder de
mensen met een traditioneel gezinsbeeld er relatief minder zijn die lang met de
gedachte aan scheiden spelen. De verklaring hiervan is dat degenen die relatief
lang met huwelijksproblemen geconfronteerd zijn geweest, meer geneigd zijn hun
waardenstelsel te herzien in de richting van een open huwelijksbeeld waarbij er
een grotere vrijheid voor het individu bestaat. Heeft men kort of nooit aan
scheiden gedacht dan ziet men vaker een kracht van buitenaf, bijv. een buiten
echtelijke relatie van de ander, als dé grote oorzaak. Daarmee wordt dan het
romantische exclusieve huwelijksmodel niet zo sterk aangetast. Men heeft niet
een lange spanningsvolle periode ervaren, die de indruk achterlaat dat veel
samendoen tot moeilijkheden leidt. Het geloof in de exclusieve paar/gezinseen
heid is behouden en naar men hoopt kan een dergelijke eenheid met een ander weer
worden opgebouwd.

Beslissing om te scheiden - wie neemt het initiatief?

Op ongeveer dezelfde manier als waarop een paar beslist te trouwen,
wordt het besluit genomen om te scheiden. Het is een constatering
van Rasmussen en Ferraro (1979) om langer over na te denken. In zo
verre het echter gaat an de vraag van wie de initiatieven uitgaan,
blijkt deze samenhang niet te gelden. Dit krijgt nadere aandacht,
maar eerst wordt ingegaan op de wijze waarop de gegevens verkregen
zijn.
Aan de respondent is gevraagd wie de belangrijkste was bij de be
slissing om te scheiden. Doorgaans was dit degene die echtscheiding
het eerst had voorgesteld. De uitkomst op dit terrein geeft overi
gens geen inzicht in de vraag wie het meest de veroorzaker van de
opgelopen spanningen was, zo die al aan te wijzen is. Wel wordt er
mee aangegeven wie als eerste laat blijken de situatie zodanig on
acceptabel to vinden dat uiteengaan gewenst is. De tolerantiedrem
pel van spanningen kan om zeer verschillende redenen (in de vorige
paragrafen kwamen deze al aan de orde) voor de een hoger zijn dan
voor de ander. Uiteraard is het daarnaast ook mogelijk dat de een
geen en de ander wel spanningen ervaart.
Goode (1956) ondervroeg in 1948 ruim 400 gescheiden vrouwen en con
stateerde dat naar hun zeggen de suggestie om te scheiden in 62%
van de gevallen van de vrouw was uitgegaan, in 25% van de gevallen
van de man en in 13% van de gevallen van beiden. Opmerkelijke over
eenkomst vertonen de uitkomsten met die van dit onderzoek, als de
antwoorden van de 91 vrouwen worden beschouwd.
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man, 7% zegt van beiden en 1% zegt dat één of meer derden de be
langrijksten waren.
Als daarnaast echter de uitkomsten van de 76 mannen worden gelegd,
is de vrouwelijke overmacht in het beslissingsproces minder groot.
Van de mannen zegt 53% dat de vrouw de belangrijkste was, 36% zegt
de man, 11% zegt beiden en ook 1% zegt derden.
Het ziet ernaar uit - en een nadere analyse van de 62 geïnterview
de ex-paren kan hierover meer gegevens verstrekken - dat men vaker
geneigd is deze beslissing bij zichzelf te leggen dan bij de ander.
Overigens komt wel over de gehele linie de vrouw eruit als degene
die het vaakst de scheiding initieert en doorzet. Van alle 167 res
pondenten zegt 29% de man, 62% de vrouw, 8% beiden en 1% derden.
De categorie "beiden", die overigens niet zo groot is, verdient
nog enige toelichting. Deze categorie bevat mensen die in gezamen
lijk overleg tot een besluit kwamen, maar ook paren waarvan beiden,
los van elkaar, tot de slotsom kwamen dat uiteengaan beter was.
Verder zijn er nog huwelijken, waar beiden één of meer essentiële
stappen deden en men elkaar daarbij in de richting van de schei
ding dreef.
Zuiverder is de analyse als van de 62 geïnterviewde ex-paren wordt
uitgegaan. In hun meningen over wie het initiatief nam, verschil
len die van de mannen en vrouwen van deze paren nauwelijks van de
mannen en vrouwen van de gehele onderzochte populatie. Het feit
dat beiden mee willen werken heeft op dit terrein geen selectie
betekend. Als de antwoorden van de man met die van de vrouw, van
hetzelfde ex-paar, vergeleken worden, zien we het volgende.
Van bijna de helft van de paren (47%) zijn beiden het erover eens
dat de vrouw het initiatief nam en van éên op de vijf paren (19%)
zeggen beiden dat de man het initiatief nam. Dan is er nog een
derde van de paren over waarvan de partners verschillende oordelen
hebben. Bij 23% lopen de oordelen tussen de ex-genoten niet zo
sterk uiteen: een van hen zegt beiden (of een derde), de ander
zegt de man of de vrouw. Er blijft 11% over, oftewel 7 paren, waar
van de beide ex-echtelieden het grondig oneens zijn. Onmerkelijk
is dan dat het niet voorkomt dat beiden de ander de "eer" toeschui
ven. In alle zeven gevallen zeggen beiden zelf het heft in handen
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het ex-huwelijk min of meer als een vergissing ziet. De verantwoor
delijkheid voor het sluiten ervan wordt graag aan de ander overge
laten en de verantwoordelijkheid voor het beëindigen wordt graag
voor eigen rekening genomen. Dat blijkt ook als voor de gehele
groep de samenhang tussen "wie begon er over trouwen" en "wie begon
er over scheiden" wordt geanalyseerd.
Het grootste aantal mensen (40%) zegt dan dat trouwen van de ander
of van beiden uitging en scheiden van hem of haar zelf. Een gerin
ger percentage (20%) zegt dat het huwelijk door henzelf of beiden
werd geïnitieerd en de scheiding door de ander. Voor mannen zijn
deze percentages resp. 27 en 37, voor vrouwen 48 en 16. In ieder
geval bestaat er wat betreft het huwelijksinitiatief en het schei
dingsinitiatief geen analoge situatie. Slechts één op de vijf men
sen zegt dat zowel bij het huwelijk als bij de scheiding dezelfde
persoon het initiatief nam. In 14% van de gevallen was dit beide
keren de vrouw, in 5% van de gevallen beide keren de man en in 2%
van de gevallen was dit beide keren gezamenlijk gebeurd.
Overigens is men doorgaans goed op de hoogte van wat de ander op
dit punt meent. Dit was te constateren door van de 62 geïnterview
de paren het antwoord op de vraag "wie denkt U dat Uw ex-partner
beschouwt als degeen die het belangrijkste was voor de beslissing
om te scheiden?" te correleren met het antwoord dat deze ex-partner
voor zichzelf gegeven heeft. Van de 62 mannen hebben zes een dui
delijk fout beeld van de wijze waarop hun ex-partner het gebeuren
interpreteert. De meesten van hen (5) denken dat hun ex-vrouw
hen zal aanwijzen, terwijl de vrouw zichzelf noemt. Van de 62
vrouwen zijn er vijf met een duidelijk verkeerd beeld. Bij al deze
vrouwen is sprake van hetzelfde type beeldvertekening als bij de
meeste mannen.
Uit de gegevens komt overduidelijk naar voren dat mannen èn vrou
wen relatief vaak de vrouw als initiatiefneemster aanwijzen en als
de belangrijkste persoon wat betreft het doorzetten van een schei
ding. In feite is hier van heel ingewikkelde processen sprake. Al
eerder werd gesproken van de tolerantiedrempel voor een slecht hu
welijk. Deze blijkt bij nadere analyse van het kwalitatieve materi
aal bij vrouwen vaak lager te liggen dan bij mannen. Daarmee hangt
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volgende hoofdstuk zal blijken als de motieven van echtscheiding
worden behandeld. Het komt regelmatig voor dat de vrouw klaagt over
slechte communicatie, seksuele relatie, huiselijke taakverdeling
e.d. en dat de man op die terreinen geen spanningen ervaren heeft.
Een oorzaak van dit verschil is in de eerste plaats het feit dat
vrouwen en mannen anderssoortige verwachtingen hebben van wat het
huwelijksleven zal bieden. De verwachtingen van de vrouwen zijn
hoger gespannen aangaande warmte, gezamenlijkheid e.d. en dat le
vert eerder frustraties op. Het was bepaald geen uitzondering dat
we tegenover een man zaten die eigenlijk niet begreep waar z'n exvrouw zo moeilijk over had gedaan. Alles liep toch best, of rede
lijk goed. Wat die man doorgaans niet beseft, is dat hij door z'n
werk en contacten met anderen de situatie makkelijker kan relati
veren. Huwelijksproblemen namen hem niet de hele dag in beslag.
Voor de niet buitenshuis werkende gehuwde vrouwen - en dat waren
er velen onder de 91 respondentes - is een slecht thuisleven een
slecht leven. Zij ervaren daarom het huwelijk eerder als onleef
baar dan hun mannen dit doen.
Een tweede oorzaak van het gevonden verschil is dat, onafhankelijk
van wie de beslissing uiteindelijk forceert, de man vaak meer de
mogelijkheden heeft het huwelijk te verzieken. Zijn steviger posi
tie van kostwinner geeft hem deze kans. Het mag dan een algemeen
heersende overtuiging zijn dat de man het meest verliest bij een
scheiding - deze overtuiging dekt zeker niet de gevarieerde werke
lijkheid, hetgeen uit een volgend rapport over de gevolgen van echt
scheiding zal blijken - hij voelt zich nogal eens de sterkere in
het huwelijk. Hij kan dan het proces starten waardoor beiden uiteen
groeien of waardoor er toenemende spanningen en ergernissen komen.
Afspraken niet nakomen, niet op tijd zijn voor het eten, onvrien
delijkheid, het zijn beginpunten van een slecht huwelijk. De man
kan daarnaast evenwel beter dan de vrouw de façade ophouden naar
buiten toe, wat voor zijn carrière ook nog belangrijk kan zijn.
De vrouw is dan degene die de beslissing van scheiden doorzet. Ove
rigens valt op basis van dit materiaal niet te zeggen hoe vaak dit
proces bij de man begint en hoe vaak bij de vrouw. Daarvoor liggen
de interacties te subtiel. Overigens blijft er nog een aanzienlijk
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Hierboven zijn meer structurele aspecten aangehaald om te verklaren
dat de vrouw gemakkelijk kan komen in de positie van degeen met de
sterkste scheidingswens. Maar uiteraard heeft een tolerantiedrempel
voor spanningen ook sterk psychologische kanten. De één is er meer
tegen opgewassen dan de ander. Voorts hakt de een gemakkelijker
knopen door dan de ander. Ook hier is sprake van een psychologische
vaardigheid (die echter wel door culturele factoren versterkt of
afgeremd kan worden). "Ik ben geen moedige figuur, dus m'n vrouw
maakte er een eind aan." Verder zijn mannen wat meer dan vrouwen
geneigd om, als ze een bevredigende seksuele verhouding met een an
der hebben, echtscheiding te forceren. Voor hen geldt meer dan voor
de vrouwen met kinderen dat ze een "nieuwe" start kunnen maken. Intus
sen komt het niet zelden voor dat juist die buitenechtelijke rela
tie de reden vormt het huwelijk te verzieken in de hoop dat de an
der (de vrouw) de beslissing van scheiding op zich zal nemen. Het
schuldgevoel lijkt er minder door te zijn. "2ij heeft me toch weg
gestuurd."
Enkele voorbeelden kunnen wellicht de hiervoor aangebrachte catego
risering toelichten.
Wie was de belangrijkste in de beslissing om te scheiden?
Vrouw, 35+
"Ik miste alles in hem. Het was een waandenkbeeld dat ik met zo iemand
kom samenleven. Maar ik zou nooit de beslissing nemen. Kon ik niet. Ik
kon niet voor m'n eigen rechten opkomen. Wegcijferingsgevoel - het beeld
van de lieve vrouw moest ik ophouden en eigenlijk ben ik dat helemaal
niet."
Man, 35+
"Ik, met m'n bekrompen kop. Je ziet je nieuwe partner door je roze bril.
Je eigen partner is het zwarte schaap."
Man, 45+
"Zij wou 't. Ik heb vaak 't gevoel dat ik toen de foute beslissing heb
genomen. Ik ben uit huis gegaan en ik zag later pas hoe belangrijk de
kinderen voor mij zijn. Ik had moeten zeggen: ga maar en laat de kinderen
hier. Als je dat niet wilt, moet je ook hier blijven. Ik ben veel te ge
hoorzaam geweest."
Vrouw, 35+
"Moeilijke vraag. Een soort wisselwerking. Hij wou thuisblijven, maar
<5<5k die verhouding met haar hebben. Ik zei: je moet maar kiezen, want zo
gaat het niet, dat kan ik niet. En toen koos die haar. Maar als ik dat
niet had gezegd, het wel had geaccepteerd, dan had le hier nu nog geze
ten hoor. En dan had U hier niet gezeten."
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"Die specialist heeft de belangrijkste stoot gegeven. Hij zei: de enige
oplossing is scheiden, ze heeft nooit met je getrouwd willen zijn."
Vrouw, 65+
"Ik wilde de beslissing aan hem overlaten. Hij heeft het het eerst gezegd
dat hij wilde scheiden. Dat was goed, ik wilde het niet het eerste zeggen.
Je moet de eer toch aan de man laten. En daarbij heeft het ook invloed op
de hoogte van de alimentatie. Nu is dat erg goed geregeld."

Wie denkt U dat Uw ex-echtgenoot de belangrijkste persoon vindt ten
aanzien van de beslissing om te scheiden?
Vrouw, 35+
"Hij zegt: jij hebt 't gewild. Hij schuift alles weg."
Vrouw, 30+
"Ik heb de beslissing genomen en dat vindt hij ook. Ja, hoor, vast en ze
ker, hij doet er altijd erg zielig over. Alsof ik hem op al die andere
vrouwen getild had."
Ex-paar, 35+
Hij: "Zij heeft 't gevoel dat zij de knoop heeft doorgehakt. Ik heb haar
dat gevoel gegeven. Bewust."
Zij: "Zijn beslissing. Ja, dat denkt hij zelf ook, maar alleen zal hij
naar de buitenwereld zeggen dat er zoveel problemen waren. Hij zal
niet van die relatie vertellen. Komt door zijn maatschappelijke po
sitie en ook omdat hij altijd de aardige jongen wil zijn, de nega
tieve dingen weghoudt."
Er bestaat nauwelijks een samenhang tussen de stroming/ideaalbeelden van de res
pondenten en de persoon die hij of zij opgeeft als de belangrijkste bij de beslis
sing om te scheiden. De enige opvallende uitkomst is die dat de mannen die het
traditionele gezinsmodel aanhangen relatief vaak zeggen (62%, tegenover de andere
stromingen gemiddeld 39%) dat de scheidingswens van de vrouw uitging. Behalve de
milieu-invloed, die straks besproken wordt, is hier ook aan de orde dat bij een
strakke hantering van de idealen van de derde stroming scheiden een kwestie van
mislukken is. Men wil dan het liefste "schuldeloos" gescheiden zijn en daarvoor
is het van belang dat de ander de relatie wenst af te breken. De man is meer dan
de vrouw in de structurele positie de werkelijkheid naar zijn hand te zetten. Een
respondente brengt deze situatie als volgt onder woorden:
Vrouw, 25+, man en vrouw derde stroming,
"Hij zei, als je weggaat moet je alle schuld op je nemen. Dat heb ik ge
daan. Ik heb niet alles verteld aan de advocaat. Alleen m'n gewezen schoon
zus wist wel hoe het zat, die kende d'r broer wel. Ze zei: kind lucht je
hart eens. Maar ik durfde dat niet. Hij kon me van alles aandoen."

Het milieu heeft een belangrijke invloed wat betreft degene die uit
eindelijk als de belangrijkste op de weg naar de scheiding wordt be
schouwd. Tabel 26 geeft daarvan een beeld.
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naar milieu en geslacht. In -procenten.
lager
milieu

midden
milieu

hoger
milieu

totaal

man besliste

26

45

33

36

vrouw besliste

65

38

58

53

beiden beslisten

9

14

8

11

derden beslisten

--

3

—

1

MANNEN

Totaal

100
(n»23)

100
(n-29)

99
(n-24)

101
(n-76)

lager
milieu

midden
milieu

hoger
milieu

totaal

man besliste

17

30

24

23

vrouw besliste

83

57

64

69

beiden beslisten

~

10

12

7

derden beslisten

—

~

1

VROUWEN

s

100
(n-36)

O O
o>•*•<
II

Totaal

3

100
(n=25)

100
(n-91)

Het lagere milieu komt het sterkst naar voren als het milieu waarin
de vrouw beslist. Deze samenhang wordt versterkt door de hiervoor
beschreven invloed van de derde stroming die in het lagere milieu
relatief veel voorkomt. Belangrijker is evenwel het feit dat in de
jaren zeventig - de periode waarin alle scheidingen van dit onder
zoek vallen - de mogelijkheden van vrouwen om zonder verdienende
echtgenoot te leven sterk gegroeid zijn door ons sociale zekerheids
stelsel. Bij een als (uiterst) onbevredigend ervaren huwelijk zal
de arbeidersvrouw eerder dan voorheen opstappen of haar man laten
opstappen. Zij heeft materieel niet zoveel te verliezen, want het
inkomen van haar man is doorgaans niet hoog. Anders ligt de situ
atie voor de vrouw in het middenmilieu. Qua status en financiën is
zij veel meer afhankelijk van haar man. De beslissing om te schei
den kan voor haar een veel slechtere financiële positie met zich
meebrengen, via alimentatie of bijstand. Haar man heeft een meer
of minder gekwalificeerd beroep en zij krijgt langs die weg een af
geleide status. Bij scheiding verliest ze die. Veel minder dan in
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milieu dat de vrouw de doorslag gaf. Onder de mannelijke responden
ten is zelfs de man als beslisser de grootste categorie geworden.
Op het eerste gezicht lijkt het in tegenspraak met de lijn van de
ze redenatie dat het hogere milieu een middenpositie inneemt tussen
lager en middenmilieu. Bij nader inzien en bij bestudering van het
kwalitatieve materiaal is deze positie verklaarbaar. Hoewel dezelf
de krachten werken als bij vrouwen uit het middenmilieu, komt het
in het hogere milieu veel vaker dan in de andere milieus voor, dat
vrouwen gegrepen zijn door de emancipatie-gedachte. De man wordt
beschouwd als een hinderpaal voor het bereiken van volledige onaf
hankelijkheid. Deze vrouwen zijn ongevoeliger geworden voor een
afgeleide status. Ze hebben vaak een voor vrouwen relatief hoge op
leiding en ze hebben er soms belangrijke materiële offers voor over
om een eigen identiteit in het maatschappelijk leven op te bouwen.
Juist in de jaren 70 zijn in de hogere milieus de voorwaarden ge
schapen voor deze houding.
Opmerkelijk is weer dat de aan- of afwezigheid van kinderen weinig invloed uit
oefent op de wijze waarop de beslissing wordt genomen. Iets meer mensen zonder
kinderen dan met kinderen zeggen dat de scheiding van de man uitging. Verwacht
zou kunnen worden dat de aanwezigheid van kinderen de man extra zal belemmeren
de uitvoerende partij te zijn omdat doorgaans de kinderen aan de vrouw worden
toegewezen. Daarnaast geldt echter voor de vrouw dat zij beseft dat zij vrijwel
zeker de verzorging en verantwoordelijkheid op zich zal moeten nemen, hetgeen zij
als een zware last kan beschouwen. Beide krachten zullen ertoe bijdragen dat het
patroon van beslissen niet sterk varieert al naar gelang er kinderen zijn.
Wat leeftijd en huuelijksduur betreft, kan worden geconstateerd dat alleen de
jongeren, c.q. korte huwelijken, een afwijkend patroon vertonen. Daar wordt vaker
dan bij de ouderen de vrouw genoemd als degene die de scheiding doorzette. De
verschillen zijn niet groot en ze hangen vooral samen met het feit dat er maat
schappelijk voor relatief jonge vrouwen meer mogelijkheden zijn.
Als we de gezinsfase bij het uit elkaar gaan in beschouwing nemen dan blijkt het
hoogste percentage "vrouw beslist" voor te komen in de gezinnen waar het jongste
kind 5 tot 12 jaar is. Zijn de kinderen vier jaar of jonger, dan ligt het percen
tage wat lager dan het gemiddelde. De sterke vrijheidsbeperkingen voor de vrouw
lijken hierbij een rol te spelen. Ze zal liever wachten tot de kinderen wat ou
der zijn. Het percentage vrouwen dat beslist als de kinderen ouder zijn, ligt
ook weer lager. Hier spelen haar leeftijd en maatschappelijke mogelijkheden een
rol. De hogere leeftijd brengt voor de vrouw voorts met zich mee dat men het
gevoel''heeft geen nieuwe partner meer te zullen vinden. Juist in een gespannen
huwelijksfase lijken mensen angst te hebben voor het alleen oud worden.
Tenslotte oefent ook de godsdienstigheid enige invloed uit. Godsdienstigen zeggen
belangrijk vaker dan niet-godsdienstigen dat de beslissing van de ander is uit
gegaan. Hier spreekt weer, net als bij de ideaalbeelden, de angst voor schuld
op de achtergrond mee. Men voelt zich in deze milieus prettiger bij de gedachte
dat de ander besliste. Onder de godsdienstigen is de verhouding "ik besliste
zelf" tot "de ander besliste" 39% tot 42%; bij de niet-godsdienstigen is die

- 210 verhouding 58% tot 35%. Heel duidelijk blijkt uit het kwalitatieve materiaal dat
naast de intrinsieke schuldgevoelens door de religie teweeggebracht, de reactie
van familie en vrienden wordt gevreesd. Als je kan aantonen dat de ander het hu
welijk wilde beëindigen, is de reactie van de omgeving milder.

Het moment van uit elkaar gaan
Op verschillende vragen kan antwoord worden gezocht met betrekking
tot het moment van informele scheiding. Ten eerste: hoe vindt deze
duidelijk gemarkeerde gebeurtenis plaats? Een tweede vraag van kwan
titatieve aard is hoe lang het huwelijk geduurd heeft en bij welke
gezinsfase men elkaar verlaat. Tenslotte, en in feite komen we dan
voor velen in de fase na de scheiding terecht, kan men zich afvra
gen hoeveel tijd er ligt tussen de informele scheiding en de for
mele scheiding. Deze drie kwesties komen hierna aan bod.
Wijze van uiteengaan

Het uit elkaar gaan is het meest traumatische moment van de schei
ding (Goode, 1956; Terstegge, 1978). Dat blijkt ook uit het materi
aal van dit onderzoek. Vaak tot in de kleinste details weet men
aan te geven hoe men feitelijk uit elkaar ging. De datum van
uit elkaar gaan herinnert men zich doorgaans beter dan de datum van
de officiële echtscheiding. Het verhaal over de gang van zaken wordt
uitgebreid verteld met vermelding van kleine gebeurtenissen; op an
dere punten heeft men deze neiging minder. "Hij trok z'n nette pak
aan, met een overhemd dat ik net die dag gestreken had, en toen
ging ie

"

Regelmatig wordt verhaald hoe men gezamenlijk, of alleen, eventueel
voor de ander, koffers had gepakt. Soms gebeurde dit vriendschappe
lijk, soms in razernij. Niet zelden worden de daden en handelingen
symbolisch geduid, zoals door de hierna volgende respondente.
Vrouw, 30+
"Je handelt vanuit impulsen. Ik moest weg. God zij met je, zei hij (ex).
Ik werd weggezogen in een rioolbuis. Alles was grijs. Ik was helemaal
van de kaart. Ben naar een collega gegaan, was los in m'n hoofd. Ik zei:
Ik ga niet meer naar huis. De draad knapte. Het was alsof ik in een gla
zen stolp leefde. Ik had ook het gevoel, als ie me aanraakt, barst ie."

Een kort voorbeeld van de gedetailleerdheid en precisie waarmee de
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migen kunnen op deze wijze bladzijden "volpraten".
Vrouw, 35+
"Nou toen was het 23 februari 1978. Ik weet 't nog goed. Co (ex) was ja
rig, maar hij wilde geen bezoek.
hij was erg nerveus
ik werd niet
goed, hij praatte helemaal niet.... zo gaat 't gezin kapot.... Co zegt:
ik kap ermee.... m'n moeder zegt: doe maar. Ik voelde me benauwd, dan
sta ik er helemaal alleen voor. Ik kon niet meer lopen ineens. Ik vertel
alles aan m'n zwager. Ik kon Co niet meer de hand boven het hoofd houden,
heb echt àlles verteld. Co zegt: ik ga bij m'n moeder wonen. En dan be
gint ie te huilen. Hij wou weg, huilde vreselijk en zei: Ali, dit heb je
niet verdiend. Toen belde z'n moeder die dag en zei: je moet Co terug
nemen. Ik was helemaal over m'n toeren."

2• pe_m±ââelen_om_fcot_de_daaâ_te_komen
De stap om uit huis te gaan, moet vaak beredeneerd worden. Ook al
is de relatie erg slecht, velen zoeken een aanleiding of een metho
de om de feitelijke handeling aannemelijk te maken. Een verliefd
heid of een nieuwe relatie kan zo'n aanleiding zijn. Meestal be
staat deze relatie dan werkelijk, maar het komt ook voor dat men
zegt een verhouding te hebben terwijl dat niet het geval is.
Er zijn andere bewuste en onbewuste methoden om de handeling van
het weggaan dichterbij te brengen. Een onbewuste weg volgde de respondente die vertelt over de fobie die ze voor haar man kreeg. "Ik
kon hem niet in m'n omgeving hebben. Ik móést weg als hij in de ka
mer kwam."
Een (half) bewuste methode is bijvoorbeeld de kinderen en/of de
partner gaan ontwijken. Hiervan getuigt een respondent die over het
gedrag van haar ex-man spreekt. "Dat ie de kinderen ging negeren,
vond ik onvoorstelbaar. Dat deed me haast nog meer pijn dan dat ie
een ander had."
De bewuste methode is die van het direct aangeven van een reden om
op te stappen. Deze reden is niet altijd een negatieve. "Hij zei:
ik ga weg. Ik zei: waarom, ik vind het nu juist gezellig. Daarom
juist, zei hij, want daar wil ik me niet aan hechten, 't Wordt toch
niks tussen ons."
Te weinig samen, te veel tijd aan het werk besteden, verblijf in
een psychiatrische inrichting, lid worden van de Jehova-getuigen
zijn redenen die worden opgegeven om het weggaan aannemelijk te
maken. Daarbij kan de overweging een rol spelen dat men graag res
pect voor de ander wil behouden ën de eigenwaarde wil bewaren. "Ik
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dat zou ik echt lullig gevonden hebben, na twintig jaar."
De genoemde redenen komen niet altijd met de werkelijkheid overeen.
Een respondent analyseerde zijn gedrag in deze fase en sprak van
het "ontkenningsprincipe": "Die scheiding heb ik mooi omkleed met
redenen. Ik wou weg voor die andere vrouw, maar dat zei ik niet."
Een ander voert als argument aan dat z'n vrouw geen kinderen wil,
hetgeen in de relatie eigenlijk in 't geheel geen breekpunt was.
Met deze bewuste beredeneringen in de kritieke fase kan men de an
der erg kwetsen. Om het weggaan acceptabel te maken worden dingen
gezegd die geweld doen aan de positieve aspecten die de relatie ooit
had. Deze "slotopmerkingen" leert men later wel te relativeren,
maar vergeten worden ze niet. "Ik hou niet van je en ik heb ook
nooit van je gehouden." Het lijkt misschien een mogelijkheid de de
finitieve breuk begrijpelijk te maken maar een dergelijke constate
ring laat degeen voor wie hij bedoeld is niet gemakkelijk los.
Voor een aantal mensen was er de bekende druppel die de emmer deed
overlopen. Zeer uiteenlopende momenten kunnen dit zijn. "Mijn doch
ter zei een keer: eigenlijk is het veel gezelliger zonder dan met
pappa."
Het kon ook een deuk in het vertrouwen zijn, die deze druppel vorm
de. Zo vertelt een vrouw dat haar man met haar medeweten vele vrien
dinnen had - "hoe ie 't allemaal bijhield begrijp ik nog niet" -,
maar de keer dat ze achter een relatie kwam die hij verzwegen had,
"dat was voor mij de druppel, hij had niks gezegd."
Hieronder volgt een aantal uitspraken ter toelichting van hetgeen
in deze paragraaf te berde is gebracht.
vrouw, 35+
"Ik zei tegen kennissen: hij laat me alleen gaan als ik een vriend heb.
Ze zeiden: daar is gemakkelijk aan te komen. Speel maar dat je een ver
houding hebt met mij, wij spelen wel mee. Toen we het deden hadden ze
toch wel de bibbers. In wat voor staat is ie hè?"
Man, 40+
"In augustus kreeg ik te .horen dat ze weg wilde. Ze vond zich te jong,
wilde niet verpieteren, ik was een saaie Piet. En ze zei nog meer dingen
die ik gelukkig weer vergeten ben."
Vrouw, 35+
"We hadden een goeie seksuele relatie, 't Trieste is dat ie op 't eind
zich er anders over uitliet. Dat heeft me erg pijn gedaan. Hij zei dat
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ontkende wat we beiden als goed hadden ervaren. Ik heb me daar heel rot
over gevoeld, 't Was onmacht natuurlijk, maar het was ook echt een trap
na geven."
Man, 25+
"Ben tijdens de vacantie weggegaan. Stomme reden hoor, we hadden ruzie
bij de afwas. Zij zette de natte spullen op mijn droge plek."

3. Momentsbejaaling
Een enkeling heeft zeer zorgvuldig het moment van vertrek bepaald.
Zo vertelt een respondente dat ze ongeveer een jaar ervoor het as
trologisch beste moment had uitgezocht. Zo welbewust handelden de
meesten niet. Het weggaan kan bovendien regelmatig herhaald worden,
het kan lange tijd voorbereid zijn, het kan zeer plots zijn en even
tueel stiekem. Vele variaties ertussenin zijn mogelijk. Sommigen
zien het uit elkaar gaan als een proefperiode, later zal beslist
worden of teruggaan dan wel echtscheiding wenselijk is. Het heen en
weer gaan, de besluiteloosheid, legt doorgaans een zware wissel op
mensen en dit verschijnsel komt regelmatig voor in de laatste hu
welijksfase. Moeilijk is dan hoe men zich bij een (tijdelijke) her
eniging tegenover elkaar moet gedragen. Er kan vaak een erg gefor
ceerde sfeer uit voortkomen die weinig ruimte biedt de relatie als
nog tot een succes te laten worden. Men weet niet precies wat de
ander wel of niet verwacht, met name de lichamelijke aanraking le
vert problemen op. De breuk heeft zijn sporen nagelaten. Ook klaagt
men erover net wat gewend te zijn geweest aan het patroon van alleen
(met de kinderen) leven. Een hernieuwde poging tot samenleven door
breekt deze gang naar de zelfstandigheid.
Vrouw, 45+
"Ik ging er kapot aan dat ie steeds weer terugkwam, weer wegging. Ik
moest naar 't ziekenhuis. Wat wilde ie nou? Hele dag had ik een prop in
m'n keel. En ik hou heel veel van huishouden doen, maar ik kon niks meer.
En m'n kinderen waren heel lief voor me (..huilt..). Waar hadden we het
nou over, nou ja, U begrijpt, 't was verschrikkelijk. Waar heb ik dat
nu aan verdiend, zei ik weieens tegen de dokter. Die zei dan: ach mens,
die man is al jouw gepieker helemaal niet waard. Laat hem toch gaan, zeg
gewoon dat ie niet meer terug mag komen. Maar ik kon 't niet, het is toch
je huwelijk. Je hebt zo lang alles samen gedaan en je hebt toch kinderen.
Voor de kinderen ben ik in die tijd ook blijven leven. Voor mij hoefde
het niet meer."

Het materiaal bevit in vele variaties het verhaal van een plots ver
trek. Soms werkt men met een briefje, maar meestal vindt er wel een
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"We hebben ons hele huwelijk niet 20 goed gepraat als die laatste
drie dagen."
Er zijn mensen die spijt tonen over de snelle beslissing, anderen
menen juist dat dat een gunstige zaak is. Dit laatste is vooral
het geval als men samen tot echtscheiding besloten heeft dan wel
zelf. Indien echter de ander de belangrijkste was in de beslissing
dan kan de vaak slecht voorbereide betrokkene snelle actie meestal
niet waarderen. "Het was of de wereld op me viel. Met een trap na."
Hieronder volgen voorbeelden van een lange tijd tussen beslissing
en moment van vertrek en meerdere voorbeelden van snelle actie.
Doorgaans kloppen ten aanzien van dit aspect de verhalen van beide
ex-genoten zeer goed met elkaar. Een van de weinige gevallen waar
in dit niet zo was, hoewel het in de beleving van de beide ex-genoten zeker zo gebeurd kan zijn, wordt als laatste weergegeven.
Vrouw, 45+
"Hij komt de keuken binnen en zegt: "Ik ga weg". Ik zei "Oh....", verder
niks. Een jaar later vond ie woonruimte en ging."
Vrouw, 25+
"De donderdag voor Kerst zei die: Ik ga scheiden. Ik zeg: Wàt zegt U?
Ik wist niet wat ik hoorde. We hadden nog zo leuk Sinterklaas gevierd."
Man, 60+
"We hadden 't gedaan. Toen stapte ze uit bed en zei: ik moet even een
plas gaan doen. En dat is ze nu nog aan het doen.... want ze is nooit
meer teruggekomen."
Man, 30+
"M'n schoonmoeder belde op: Zo woont bij Corry, d'r vriendin. Thuis lag
een briefje: "Ik hou van Corry". Ze had spijt dat ze 't me nooit had
verteld. Ze durfde dat niet te zeggen. En verder stond er nog "Veel suc
ces". Toen zat ik daar met dat briefje. De hele wereld stortte in. Tien
jaar, bam afgelopen, 't Ergste is dat ze 't zo abrupt afgebroken heeft.
Dat ze er nooit over heeft gepraat. Het was wel 't laatste waaraan ik
gedacht had. Als we gepraat hadden, had ik misschien meer begrip gehad.
Ik begreep 't gewoon niet."
Ex-paar, 30+
Hij: "Ik ben tot de laatste dag dat 't mocht gebleven. Die laatste zon
dag, dat was 't ergste. Elke zondag kwamen altijd de kinderen bij
me in bed. En die dag ook en ik wist dat die dag de laatste was
dat ik er woonde (...vecht tegen tranen...)."
Zij: "We hadden drie maanden ruzie. Dan zeiden we niks. En toen kwam ie
opeens met tassen voor de dag. Hij stapte zo op. Keek niet meer om
naar de kinderen."

Het moment van vertrek kan in hoge mate samenhangen met (verwachte)
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waardige wegen bewandeld. Als een van beiden weggaat, houdt men dit
soms lange tijd geheim voor de omgeving. "De buitenwereld mocht 't
niet weten. Hij zei dat ik ziek was. Ik kreeg bloemen van z'n col
lega's met: Beterschap. Heel pijnlijk."
Vooral voor familie wil men het nog wel eens een tijdje verzwijgen.
Overigens komt hier maar éénmaal voor wat bij het huwelijk schering
en inslag leek, namelijk zich afzetten tegen de mening van anderen.
"M'n moeder zei dat ik moest scheiden. Ik deed 't niet, ik wilde
haar dwarszitten."
In het algemeen kan een gesprek met een ander - psychiater, thera
peut, vrienden, kinderen - de handeling van het weggaan versnellen.
Juist bij deze moeilijke en ingrijpende daad zoekt men graag de
steun van anderen. Men zoekt vooral diegenen op waarvan een reactie
te verwachten is die in het verlengde ligt van de eigen ideeën. In
deze vergevorderde fase mijdt men mensen waarvan men denkt dat ze
hun best gaan doen de scheiding tegen te houden. Tegenover de echt
genoot(e) wordt dan benadrukt dat derden het ook het beste achten.
Vooral de mening van de therapeut of psychiater wordt graag gebruikt.
Het is een wegschuiven van de verantwoordelijkheid. Men vindt de
beslissing te zwaar om zelf de last ervan te dragen. Vanuit de
godsdienst komen voorts tegenstrijdige impulsen op mensen af. Ook
hier geldt dat men de mensen gaat mijden die anders denken.
_Ä"f
Vrouw, 50
"Later heb ik een andere dominee gehad. Die zei: U moet breken als 't
toch al kapot is. Daar ben ik erg van opgeknapt. Maar als ik dan zit te
bidden en je hebt toch je man in de steek gelaten, dan is dat toch schijn
heilig."
._ +

Man, 45
"Ik werd door mensen van m'n eigen kerk met de nek aangekeken. Heel erg,
daar wilde ik niet meer bijhoren. Ik heb nu alleen maar met God te maken.
M'n geloof is er meer persoonlijk door geworden. Ik had fijne mensen om
me heen die niet gelovig waren."
Man, 35+
"Ik wou weg. Zij wou niet scheiden. Voor de uiterlijke schijn was dat.
Ze had een voorstel: door de week kon ik bij die vrouw in Tilburg zijn
en in 't weekend bij haar. En ook, als ik met haar naar bed zou gaan
kreeg ik een visuitrusting van ƒ 2.000,-. D'r ouders zeiden ook: wat
zullen de buren wel denken. Was altijd zo."
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4. Wijze_van_weg2â§D
Het weggaan heeft materiële en emotionele aspecten. De eerste be
treffen het huis, de spullen, de financiën. Als er geen andere woon
ruimte gevonden is, is de eerste opvang vaak een familielid of een
vriend(in). Mensen gaan naar hun moeder, hun tante, hun dochter,
hun broer, hun kennis, hun vriend. Dit kan het begin zijn van een
zwerversbestaan. De gevolgen van de scheiding voor de huisvesting
komen in een volgend rapport aan bod.
De laatste fase kan goede en slechte herinneringen nalaten, hetgeen
uit onderstaande ervaringen blijkt.
Man, 30+
"Het•scheiden was 't mooiste van onze relatie. Het eerste wat we als
volwassenen deden. Dat is niet zuur bedoeld hoor."
Ex-paar, 25+
Hij: "Het werd haat en nijd. Zij moest die flat uit, vond ik. Ik heb haar
de flat uitgetreiterd, op een hele gemene manier. Erg eigenlijk dat
't zo moest."
Zij: "Ik stond ineens op straat. Geen dak boven m'n hoofd. Wat dan. Te
rug kon ik niet meer, hij was te aggressief. Ik heb een jaar rond
gezworven. M'n spullen kreeg ik eerst ook niet."
Vrouw, 35+
"Hij zei dat ie wegging. Zou eerst nog boodschappen doen. Toen nam ie
een bloemetje en een plantje mee. Zoiets geeft hoop en toen ging ie toch,
dan wordt je weer naar beneden gedrukt."

Kinderen bepalen op verschillende wijzen mede wanneer en hoe men
uiteengaat. Kinderen zijn niet alleen soms een last in emotionele
tijden maar juist ook een steun. Ze helpen de ouders door moeilij
ke momenten heen. Overigens is het opvallend dat zo velen uit el
kaar gaan als men nog niet expliciet een regeling voor de kinderen
heeft besproken. Een enkeling zegt bewust te hebben gewacht tot
alle afspraken rond de kinderen waren gemaakt.
Het moment van de werkelijke scheiding wordt niet zelden begeleid
door de politie. Deze wordt in razernij gebeld, soms als gevolg van
overdadige agressie tussen echtelieden. In allerlei toonaarden wordt
deze agressie door de vrouw beschreven, de man probeert begrip te
vinden door uit te leggen dat hij onder die omstandigheden niet an
ders kon. "Het bloed werd onder m'n nagels weggezogen."
Ook komt het voor dat de vrouw met haar kinderen naar een Blijf-
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maar weinig begrip opbrengen voor deze instelling.
Man, 35+
"Daar zat ze tussen zo'n club rooie vrouwen. En maar praten, praten, pra
ten. Toen ze thuis kwam had ze d'r lesje mooi van buiten geleerd. Dat ze
onderdrukt werd enzo. Mooie woorden, maar ze begreep er geen snars van."
Man, 65+
"Afijn, ik raakte van haar af, god zij dank, anders zou ik nu in een ge
sticht of in 't gevang zitten. Ik kan me nu voorstellen dat je mensen
doodmaakt, ik zal die mensen niet meer zo gauw veroordelen."

De materiële zaken hebben ook emotionele kanten. Want menigeen
grijpen de verdeling van de bezittingen en het weghalen van de spul
len sterk aan. Verder blijkt voor sommigen pas op het moment van de
scheiding dat ze maar heel weinig op de hoogte zijn van financiële
zaken. "Hij regelde alles, ik wist niets. Ik wist niet eens wat ik
zelf verdiende. Ik kon nog geen giro invullen."
De strijd om het huis bepaalt vaak mede het verloop van de laatste
fase. Angst om het huis te verspelen kan verschillende strategieën
opwekken. Ook de financiële mogelijkheden en beperkingen doen dat.
Onder de respondenten zijn er twee die melden dat financiële voor
delen van de gescheiden staat het moment aanmerkelijk vervroegd had
den. Het betrof het ziektegeld dat anders zou vervallen en de wen
selijkheid van een onafhankelijke positie voor de betaald werkende
vrouw.
Het is niet ongewoon dat er nieuwe sloten op het huis worden gezet
om te belemmeren dat de ander (nog meer) huisraad weghaalt. Want
als men nog niet officieel gescheiden is en in gemeenschap van goe
deren is getrouwd, kan de politie niet worden ingeschakeld.
Een collage van ervaringen besluit deze paragraaf over de wijze
waarop mensen uit elkaar gaan.
Vrouw, 25+
"Ik ben gewoon weggegaan, met 't zweet in m'n handen. Ik keek niet ach
terom, want ik voelde dat ie me nazat, 't Prikte in m'n rug, maar het
was niet zo gelukkig."

•f

Vrouw, 35
"Ik heb nog gekookt, afgewassen en toen gezegd tegen Elsje (dochter):
Ga je mee, ik ga weg bij pappa. Wij weg, ik ben nooit meer teruggeweest
....Einde verhaal."
Vrouw, 25+
"Ik wist heel zeker dat ik weg wou, maar ik wist niet hoe ik 't aan moest
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begint een scheiding?"
Vrouw, 40+
"Bij de verdeling kon ik in 't begin alleen maar huilen. Hij mocht alles
wel meenemen. Later werd ik realistischer."
Vrouw, 60+
"Ik vond 't moeilijk gewoon om er weg te gaan. Ik beschouwde het als
een tent boven m'n hoofd die lek was. Toch gedaan. Ik heb later als een
dief in m'n eigen huis de lakens opgehaald."
Man, 35+
"Vreselijkste moment dat ze de spullen van haar uit huis kwamen halen.
Dat was dafinitief. Ik voelde me kwetsbaar. Ze haalde van alles weg.
Strijd, gegil over de stofzuiger. Toen was ze weg, definitief. Wat een
ellendige dag. En dan begint een nieuwe fase."

De verwerkingsfase komt in een volgend rapport aan bod, hier wordt
het proces van uiteengaan afgerond met een beschouwing over de di
recte reactie. Kessler (1975) laat zien dat het moment van schei
ding voor velen het begin lijkt van een uitzichtsloze periode. Een
scheiding wordt wel op een lijn gesteld met het verliezen van de
partner door de dood, of met een zware crisis. Hoe was de eerste
reactie van de respondenten van dit onderzoek?
De fase na het uiteengaan ging de overgrote meerderheid in met een
(grote) psychische labiliteit. Er was sprake van depressies of van
min of meer regelmatig terugkerende depressieve perioden. Ruim
driekwart van de respondenten rept hierover, 80% van de mannelijke
en 71% van de vrouwelijke. Dan blijft er nog een kwart van de res
pondenten over dat anders reageerde. Deze mensen vertellen bijna
allen over opluchting die overheerste, een intens gevoel dat zich
direct na de scheiding manifesteerde. Slechts zeer weinigen (geen
vrouwen en twee mannen) laten blijken dat het geheel ze maar weinig
deed. Het was voor deze twee een neutraal proces waaraan nauwelijks
positieve of negatieve emoties te pas kwamen. Degenen die hoofd
zakelijk opluchting ervaren hebben bij het uiteen-gaan, zijn in
twee groepen te verdelen. Enerzijds zijn er de mensen bij wie de
opluchting blijvend was: 11% van de mannen en 17% van de vrouwen. An

derzijds komt het voor dat het om een opluchting veen tijdelijke aard
ging, een paar weken of maanden. Daarna kwamen de depressies en/of
depressieve momenten alsnog. Deze tijdelijke opluchting als reactie
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van de vrouwen. (Bij twee respondenten, een man en een vrouw, wordt
niet duidelijk hoe ze op het uiteengaan gereageerd hadden door de
eenzijdigheid van hun verhaal.)
Huilen, vechten, zorgen om de ander, medicijnen - het zijn de her
inneringen van de eerste momenten. Liefde, haat, rancune, hoop alles loopt door elkaar heen. Opmerkelijk is voorts hoe sterk men
sen soms institutioneel aan het huwelijk hangen en door verbreking
van het samenwonen eropgedrukt worden, dat naar buiten toe deze
status verloren is gegaan. De liefde of positieve gevoelens voor
de partner waren allang weg of zelfs nooit aanwezig geweest. De
onderstaande voorbeelden illustreren zowel de depressies als de op
luchting.
Vrouw, 35+
"Een kennisje d'r man was in diezelfde week overleden. Ik zei: meid, ik
zou zo graag met je willen ruilen."
Man, 40+
"Voor 't eerst na 10 jaar huwelijk, heb ik gehuild om 't huwelijk dat
kapot ging. Al 't verdriet dat ik had. Ik had het huilen weggemoffeld.
Kon 't voor het eerst weer."
Vrouw, 50+
"Ik dee alles huilend, en maar brullen. Ik was als een vod aan de kant
gegooid. Ik heb hem diezelfde avond een brief gestuurd. "Jan, je wordt
bedankt voor alles, ik hoef niets van je te hebben." 't Enige wat die
zei was: "Da's dan mooi, zal ik de advocaat vertellen." Ik dacht toen
dat ik alles verprutst had door m'n emoties. Was niet zo, zei de advo
caat."
Man, 30+
"Het hele huwelijk had ik geknokt met mezelf. Opeens wist ik 't, ik wou
niet meer, ging weg. Een enorme opluchting gaf dat. Ik heb er daarna
ook geen moeite meer mee gehad."
Vrouw, 55+
"We hebben het alleen maar als een bevrijding ervaren. De kinderen ook."

Gezinsfase bij het uiteengaan

Van de hier onderzochte ex-huwelijken hebben er 22% vijf jaar of
korter geduurd, 32% duurde zes tot tien jaar, 26% duurde elf tot
zeventien jaar en 20% duurde achttien jaar of langer. In welke fa
se van het huwelijk gingen deze paren uiteen? Het zal duidelijk
zijn dat er een zeer nauwe samenhang bestaat tussen de gezinsfase
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Het meest zijn huwelijken vertegenwoordigd waarvan de echtgenoten
uiteengingen in de kinderloze fase (30%) of in de fase dat het jong
ste kind vijf tot twaalf jaar oud was (29%). Bij 15% was de jongste
twaalf jaar of ouder en woonden er nog een of meer kinderen thuis.
Vijf procent van de paren ging uiteen op het moment dat alle kin
deren uit huis waren. Rest nog 21%, hetgeen de huwelijken zijn
waarbij een of meer kinderen bij de scheiding jonger was dan vijf
jaar. De helft van deze laatste categorie had enkel kind(eren)
jonger dan vijf jaar; bij de andere helft was de jongste jonger dan
vijf, terwijl er ook oudere kinderen waren.
Statistisch zijn deze gegevens voor de landelijke situatie niet te
verkrijgen, omdat alleen het moment van de officiële scheiding be
kend is en niet het voor het gezin veel belangrijker moment van
uit elkaar gaan. Bij een nauwkeurige bestudering van het kwantita
tieve en kwalitatieve materiaal blijkt dat er een tendens bestaat
de scheiding uit te stellen tot de kinderen de schoolgaande leef
tijd bereikt hebben. Deze tendens is duidelijker waarneembaar dan
de poging bij elkaar te blijven tot de kinderen uit huis zijn. Het
is niet onwaarschijnlijk dat deze laatstgenoemde handelwijze eind
jaren 70 aan belang inboette. Naarmate echtscheiding meer geaccep
teerd wordt, en men er op de (middelbare) scholen meer vertrouwd
mee raakt, wordt de wenselijkheid van uitstel minder groot. Bij de
gezinnen met heel jonge kinderen betreft het uitstel niet zozeer
het welbevinden van de kinderen. Het is vooral de vrouw die in deze
fase niet snel een scheiding voorstelt en doorzet. Haar (financieel)
afhankelijke positie is er de belangrijkste oorzaak van.
Tijd tussen uit elkaar gaan en de officiële echtscheiding
Bij het onderzoek van Goode in 1948 ging 39% uiteen vóórdat de beslissing van
een officiële echtscheiding was gevallen, bij 40% was de beslissing wel geval
len, maar had men nog geen officiële echtscheiding ingediend, 15% ging uiteen in
de fase waarin de papieren getekend zijn en de echtscheiding nog niet was uitge
sproken en 6% ging uit elkaar na de officiële echtscheiding.
In het onderhavige onderzoek zijn deels andere categorieën onderscheiden. Het
moment van de officiële echtscheiding wordt centraal gesteld en nagegaan wordt
hoever het moment van uiteengaan daar vanaf ligt. Opmerkelijk is dat er bij een
evengroot percentage (6%) als bij Goode sprake is van mensen die uit elkaar gin
gen nâ de officiële echtscheiding.
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gescheiden. Van ruim een kwart (26%) vond dit gebeuren plaats tus
sen een half jaar en een jaar na de informele scheiding. Daarmee
is de meerderheid van de respondenten binnen het jaar officieel
gescheiden. Eén tot anderhalf jaar duurde het bij 12% van de huwe
lijken. Langer dan anderhalf jaar liet de officiële echtscheiding
bij 10% van de huwelijken op zich wachten. In één geval was de
officiële echtscheiding op het moment van het interview nog niet
uitgesproken. Het is geen zeldzaamheid dat mensen een echtschei
dingsprocedure in werking zetten om de ander terug te winnen. "Als
ik die papieren zou halen, hoopte ik dat ze er wakker van zou wor
den. Het was meer om mee te dreigen, een drukmiddel, 't Was hele
maal m'n bedoeling niet om te scheiden, maar 't is wel doorgegaan."
Dat men met weggaan wacht tot de officiële scheiding, komt bij de
hier bestudeerde huwelijken alleen voor in het lagere en het mid
denmilieu. Van belang is het te weten of een snel dan wel langdu
rig echtscheidingsproces samenhangt met bepaalde sociale kenmerken
van de huwelijken. De duur van de periode tussen scheiding en offi
ciële echtscheiding vertoont geen verband met de leeftijd of de
huwelijksduur. Verder kan misschien verwacht worden dat de aanwe
zigheid van afhankelijke kinderen het proces vertraagt vanwege
problemen met regelingen. Dit is bij de hier onderzochte huwelij
ken niet het geval. Bij ongeveer evenveel kinderloze huwelijken
als huwelijken met afhankelijke kinderen vindt de officiële echt
scheiding binnen het halve jaar plaats. De meest discriminerende
factor is het milieu, waarvan tabel 26 een beeld geeft.
In het lagere milieu wordt het snelst gescheiden, terwijl verte
genwoordigers van het hogere milieu er de meeste tijd voor nodig
hebben. Materiële kwesties als het huis en de alimentatie belem
meren in het hogere milieu vaker dan in het lagere en het midden
milieu een snelle afwikkeling van de formaliteiten. Men is beter
op de hoogte van het juridische systeem en men trekt meer tijd
uit om de mogelijkheden te onderzoeken. Daarnaast is het niet on
waarschijnlijk dat de Pro Deo advocaat, die zijn werk vooral in
het lagere milieu vindt, over de gehele linie beschouwd sneller
werkt dan de door de cliënt betaalde advocaat. Menigmaal ervaren
cliënten het in ieder geval wel als zodanig en in een volgend
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officiële echtscheiding bij de ex-huwelijken naar milieu. In procenten.
Periode tussen uit huis
gaan en officiële echt
scheiding korter dan

een half jaar

Periode tussen uit huis
gaan en officiële echtscheiding langer dan

Totaal

een jaar

lager
milieu

20

39

middenmilieu

32

34

hoger
milieu

48

27

Totaal

(n=53)

100
(n-25)

100
(n«105)

rapport wordt nader ingegaan op de aard en de achtergronden van de er
varingen met het juridische systeem. Hierna volgt tot slot een twee
tal impressies van respondenten over de periode die nog binnen het
onderzoek van dit rapport valt, namelijk die waarbij de officiële
echtscheiding aan het uit elkaar gaan vooraf ging.
4.

Vrouw, 45
"Het is verschrikkelijk als je nog bij mekaar moet laven als je al ge
scheiden bent. Ze moeten je wat sneller een huis geven, vind ik. Je zou
dan voorrang moeten hebben."
Man, 30+
"Ik ben thuis blijven wonen tot ik een woning had. Een paar maanden nog
na de echtscheiding. Alles ging gewoon door, er werd voor me gezorgd. We
hadden een aparte slaapkamer, maar we vrijden nog wel eens. Gek hè. Het
ging allemaal eigenlijk veel beter toen."

De fasen globaal bekeken
"'t Is

20,

kijk, het huwelijk heeft dertig jaar geduurd, dus het

kan niet dat je alles vertelt....hoewel dat ik geen geheimen heb.
Ben wel zeker eerlijk hoor, reken daar maar op."
Deze opmerking van een 65-jarige respondent raakt een belangrijke
beperking van dit type onderzoek. In hooguit zes à zeven uur kan
geen uitgebreid beeld gegeven worden van een lange periode. De be
langrijkste gebeurtenissen en inzichten worden verteld zoals men
er op het moment van het interview tegenaan kijkt. Men concentreert
zich op de problematische perioden, zonniger tijden komen minder
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licht van nieuwe omstandigheden hebben plaatsgevonden. Op zichzelf
is deze informatie minstens even waardevol als de informatie die
tijdens het gehele proces verkregen zou worden. Beide typen infor
matiegaring hebben hun eigen merites en beperkingen. In deze pu
blicatie worden de grote lijnen gepresenteerd en in hoge mate zijn
deze een vertolking van de inzichten van de geïnterviewde. Het is
niet de bedoeling geweest in samenspraak met de interviewster tot
nieuwe "ontdekkingen" te komen. Van de oprechtheid van de geïnter
viewden is als vanzelfsprekend uitgegaan. Noch ervaringen in de
interviewsituatie, noch de uitkomsten van de consistentietoetsen
hebben dit fundamentele vertrouwen belangrijk geschaad. In hoge
mate, een enkele uitzondering daargelaten, heeft men meegewerkt om
haar of zijn werkelijkheid op tafel te leggen.
De analyse van de fasering van de relatie leent zich er goed voor
een vraag te entameren die ten aanzien van huwelijk en gezinsleven
momenteel de hamvraag lijkt te zijn in onze samenleving. Wordt er
veel te gemakkelijk gescheiden tegenwoordig? Van de 167 geïnterviewden

vindt 45% dit in het algemeen (in grote lijnen) waar (vgl. blz.
126 tabel 14.s). De meerderheid van de Nederlandse bevolking is deze
mening toegedaan. Vanwege de subjectiviteit van de uitspraak is
deze niet te bewijzen noch te weerleggen. Wat de een "te" snel
vindt, vindt de ander "te" langzaam. Bovendien is dit een uitspraak
die de traditionele wijze van denken over huwelijk en gezin weer
spiegelt. Het zijn vooral de aanhangers van de derde stroming die
dit vinden. Toch wil ik hier het zo veelvuldig voorkomende oordeel
spiegelen aan de uitvoerige verhalen van de gescheidenen over hun
eigen scheiding. Daartoe is het de beste werkwijze alleen de 62
geïnterviewde ex-paren in de beschouwing te betrekken, omdat de me
ning van beiden bekend is. Hoe vaak komt het voor dat beiden vinden
dat men zelf te gemakkelijk uit elkaar is gegaan? De perceptie van
de geïnterviewden wordt in dezen geanalyseerd. Hij of zij heeft
een heel verhaal verteld en antwoord gegeven op de vraag hoe vaak
en hoe lang er sprake was van crises of spanningen in het huwelijk.
Uit beide informatiebronnen vallen de echtscheidingen te lichten
waarvan de ex-partners verhalen van maar weinig spanningen en pro
blemen.
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durige perioden van spanningen uit elkaar gaan. Om diverse redenen, waaronder
de angst voor de reactie van de omgeving een belangrijke is, ging men niet eer
der uiteen. Hoe groot is nu het aantal paren waarvan beiden vinden:
nauwelijks een spanningsvolle tijd in het huwelijk te hebben ervaren; alleen in
de laatste huwelijksfase; slechts één crisis te hebben meegemaakt die tot de
scheiding leidde; in een wat doorsukkelende en doodbloedende relatie te zijn
geraakt?
In deze gevallen zou men misschien kunnen zeggen dat er niet lang voor het hu
welijk "geknokt" is. Het blijkt om acht scheidingen te gaan, waarbij van één
de ex-partners ten tijde van het interview weer partners zijn en men van zins
is binnen korte tijd weer opnieuw samen te gaan leven. Dan blijven er over ze
ven paren (11%) waarbij sprake is van een definitieve breuk terwijl beiden een
relatief snelle actie tot scheiden melden. Wat zijn de kenmerken van deze zeven
paren?
Het zijn vooral korte en middelkorte huwelijken (tien jaar of minder) en dus
ook relatief jonge mensen (jonger dan 40 jaar). De meesten komen uit het midden
milieu. Drie paren hebben geen kinderen en vier paren wel, een verdeling die
niet ver af ligt van die van de gehele populatie.
De 14 betrokkenen hebben op twee (van hetzelfde ex-paar) na allen het ideaal
beeld van het gesloten exclusieve gezinsleven, eventueel met meer aandacht voor
zelfontplooiing (stroming drie en vier) behouden. Het ene uitzonderings-ex-paar
kan dan ook nauwelijks beschouwd worden als een "te" gemakkelijke scheiding in
de eigen beleving. Het gaat om mensen die vanuit een nieuw waardenstelsel kie
zen voor een afzonderlijke levenswandel. Er waren in hun huwelijk wel spanningen
die echter meer in de persoon zelf lagen dan in de relatie. Men is vriendschap
pelijk uit elkaar gegaan en voor de kinderen zijn zodanige regelingen getroffen
dat er voor allen een bevredigende situatie is ontstaan. Er kan niet gesproken
worden van een te gemakkelijke scheiding als het ideaalbeeld met het handelen
wordt vergeleken.
Er blijven dan zes paren over, waarvan drie tot hetzelfde type behoren. Men i3
jong, kort getrouwd en kinderloos. Verondersteld mag worden dat een snelle
scheiding binnen deze categorie in het algemeen geen ongewoon verschijnsel is.
In feite is er sprake van een situatie waarin de betrokkenen nog min of meer
zoekende waren op het moment van het huwelijk. Huisvesting, financiële voorde
len, vlucht van huis zijn motivaties om officieel te huwen. Of men in déze fase
uiteen gaat of bij een vaste verkering (of samenwonen) maakt niet zo veel verschil.
Het zijn overigens ook niet dergelijke huwelijken waar de publieke opinie zich
zorgen over maakt als gesteld wordt dat er te gemakkelijk wordt gescheiden. Er
wordt meer gedoeld op de huwelijken mót kinderen die al wat langer duren. Drie
paren resten ons die aan dit criterium voldoen en die in eigen ogen snel tot
scheiding besloten. Van de drie zijn er twee die vertellen over langdurige (zeer)
moeilijke perioden, betreffende omgaan met geld, met andere relaties, met ge
brek aan communicatie. Het werd echter niet als spanning of probleem ervaren.
"Ik wist niet beter, ik dacht dat 't zo hoorde. Ik begrijp nu echt niet meer
hoe ik zo heb kunnen leven." Er is bij hen dus sprake geweest van wat in de
analyse genoemd werd "onwetendheid indertijd". Van het enige overgebleven paar
dat twee kinderen heeft en negen jaar getrouwd was, vinden beiden dat te snel
de beslissing is genomen, terwijl het huwelijk nog relatief goed was. Een bui
tenechtelijke relatie van de man was de oorzaak vein de snelle handeling die door
de man werd doorgezet.

Eigenlijk is alleen dit ene paar in de eigen beleving een voorbeeld
van wat bedoeld wordt met de te gemakkelijke scheiding.
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slissing is gevallen om te scheiden. Is deze spijt aanwezig bij de acht snelle
scheidingsparen? De combinatie dat beiden (volstrekt) geen spijt hebben van de
echtscheiding is te vinden bij alle drie de korte, kinderloze ex-huwelijken, bij
het herenigde paar en bij het ex-paar met nieuwe ideaalbeelden. Van de overige
drie paren heeft steeds één van beiden volstrekt geen spijt (tweemaal de vrouw
en eenmaal de man), terwijl de ander de beslissing wel erg betreurt (een man en
een vrouw) dan wel niet goed weet wat ervan te vinden (een man). Uiteindelijk
is er dus bij twee paren sprake van dat een van beiden zich de dupe voelt van
een snelle scheiding, terwijl het bij één paar om een werkelijk snelle scheiding
ging zonder onwetendheid indertijd.

Moest ik de "hamvraag" hier beantwoorden op basis van de in dit on
derzoek bestudeerde echtscheidingen en vanuit de perceptie van de
mensen zelf, dan zou ik zeker zeggen dat de publieke opinie onjuist
is. ET wordt niet erg gemakkelijk gescheiden. Als het wel gebeurt, is dat
een uitzondering. Het is de angst voor de reactie van de omgeving
die in vele gevallen een snelle scheiding verhindert. Gezien de
uitspraken van een representatief deel van de Nederlanders - "men
sen die gescheiden zijn, hebben in feite gefaald"; 63% is het (in
grote lijnen) ermee eens - is deze angst ook niet irreeël.
In dit hoofdstuk is gepoogd de informatie te systematiseren die het
procesmatig gebeuren binnen de relatie in beeld brengt. Daarnaast
werden beïnvloedende factoren opgespoord. De voorbereidings- of
verkeringstijd heeft voor niet zo velen een bewuste inhoud gekre
gen. Velen gingen, eventueel onder druk van de omgeving, voort,
zonder reflectie op de waarde van de relatie. De meeste ex-huwelijken hebben goede en slechte tijden gekend. 28% van de respondenten
zegt deze goede' tijden niet te hebben gehad en bij 13% van de 62
geïnterviewde ex-koppels zijn beiden het erover eens dat er geen
goede tijden waren. Op zeer verschillende wijzen gingen goede tij
den over in minder goede. Er was sprake van bewuste strategieën om
tot huwelijksbeëindiging te komen, van één kant of door beiden be
sproken. Veel vaker komt het voor dat in de overgang half-bewuste
of onbewuste strategieën het proces mede bepaalden. Meestal was men
nogal ambivalent over het gewenste eindresultaat. Dit proces naar
een onbevredigende situatie kan emotieloos plaatsvinden, het kan
ook met veel onderlinge ruzie gepaard gaan. Hulpverlening werd door
een minderheid gezocht. Met name de man uit het lagere milieu wil
niet gauw en als hij gaat is hij relatief weinig tevreden. De span
ningen uitten zich nogal eens via agressie, depressies, verslavin
gen en een verslechterende gezondheid.
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de man. Zij is ook degeen die gemiddeld langer met de gedachte ge
speeld heeft. In de meerderheid van de huwelijken heeft men voor
het eerst over echtscheiding gepraat in de laatste huwelijksfase,
twee à acht maanden vöór het feitelijke uit elkaar gaan. Relatief
lange perioden van huwelijksproblemen zijn aangetroffen bij mannen
en vrouwen uit het lagere milieu en bij vrouwen uit het hogere
milieu.
Tenslotte komt dan nog de samenhang tussen fasering en huidig ide
aalbeeld van de respondent aan bod. Hypothetisch werd verwacht
(hoofdstuk III) dat vertegenwoordigers van de derde stroming, het
ideaal van de gesloten exclusieve gezinseenheid, langer met soanningen zullen rondlopen en met de gedachte aan scheiding zullen
spelen dan vertegenwoordigers van nieuwere ideaalbeelden. Angst
voor de persoonlijke emotionele gevolgen (men is zo volstrekt

od

elkaar aangewezen) en angst voor de reactie van de omgeving, die
echtscheiding veroordeelt, zouden er de oorzaken van zijn. Men pro
beert relatief lang er toch nog iets van te maken. Vindt deze hy
pothese ondersteuning in het materiaal? Hypothesen volledig toet
sen is, zoals eerder werd gezegd, in het kader van dit onderzoek
niet mogelijk. Twee informatiebronnen staan ter beschikking om de
ze hypothese op voorlopige houdbaarheid te onderzoeken. Allereerst
is er de huwelijkstijd dat er spanningen zijn, als tweede de huwe
lijksfase waarin voor het eerst aan scheiden gedacht wordt. Het
blijkt dat een lange spanningsperiode relatief vaak voorkomt bij
vertegenwoordigers van de derde stroming, hetgeen in overeenstem
ming is met hetgeen hypothetisch verwacht is. Dit geldt niet voor
de lengte van de tijdsduur waarin scheiden in gedachten overwogen
wordt. Het is echter waarschijnlijk dat een lange periode waarin
men zich, met de gedachte aan scheiden, bewust is van de spanningen,
bijdraagt tot een verandering van het waardenpatroon na de schei
ding in de richting van de open paarrelatie.
Zeer duidelijk blijkt wel dat hoofdzakelijk de aanhangers van de
traditionele derde stroming de reactie van de omgeving gevreesd
hebben. Bij de vrees voor wat "men" ervan zal zeggen, komt een be
langrijk stuk projectie te pas. Wat vrienden en familie verwacht
worden te zeggen, wordt gelijk gesteld met wat de betrokkene er
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zou zeggen als het een ander betrof. Tenslotte is het in deze der
de stroming niet ongewoon dat men niet aan scheiden gedacht heeft
omdat de idee domweg niet opkwam. Dit wijst op een sterke verinner
lijking van de waarde duurzaamheid, een waarde die bij uitstek
past in dit traditionele ideaalbeeld van het gezinsleven.
Met deze slotbeschouwing wordt de analyse van de (voor-)huwelijksfasen afgerond. Binnen die fasen worden motieven gevonden om de
beslissing te nemen om te scheiden. Die motieven vormen een terrein
apart en ze verdienen een eigen hoofdstuk.
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IX.

MOTIEVEN VAN ECHTSCHEIDING

Inleiding
Zowel uit wetenschappelijk als uit maatschappelijk en individueel
oogpunt is een grondige beschouwing van echtscheidingsmotieven
relevant. Echtscheiding is een aparte kracht geworden in het pro
ces van sociale verandering en daarom is wetenschappelijk inzicht
in de motivatie van mensen om te scheiden van groot belang. Echt
scheiding heeft op vele maatschappelijke terreinen, zoals de hulp
verlening, de sociale uitkeringen, de werkgelegenheid, de woning
bouw en de maatschappelijke dienstverlening, belangrijke conse
quenties. Inzicht in de achtergronden van die echtscheiding geeft
daarom meer. mogelijkheden een (beleids).visie voor de wat langere
termijn te formuleren. Voor het individu dat in een moeilijke huwe
lijksfase verkeert, zowel als voor degene die gescheiden is, kun
nen ervaringen van anderen een heilzame werking hebben. De herken
ning van ervaringen van anderen maakt het mogelijk meer systema
tisch over de eigen ervaringen te denken. Maar ook voor mensen die
gaan trouwen of die in h.et algemeen met de inhoud van hun rela
tie(s) bezig zijn, kan een kijk op de (dagelijksel ervaringen van
anderen het eigen denken over huwelijk en andere leefvormen stimu
leren.
Een zekere begripsbepaling is op z'n plaats want de motieven vor
men niet het enige wat een bepalende rol speelt bij de beslissing
om te scheiden. Oorzaken en aanleidingen zijn ook van belang. Mo
tieven zijn redenen die mensen bewegen tot (het nalaten van) be

paalde handelingen. Ze zijn daarmee persoonsgebonden en verwijzen
naar een min of meer bewuste eigen keuze bij het handelen. Motie
ven en oorzaken kûnnen gelijk zijn; ze behoeven dat echter niet te
zijn. Een oorsaak is datgene wat een bepaald gevolg met zich mee
brengt, voorzover dat niet door iets anders wordt belet. Bij de
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het zeker mogelijk dat een bepaald verschijnsel meerdere oorzaken
heeft. Deze oorzaken verklaren dan alle voor een deel het optreden
van dat verschijnsel. Een oorzaak kan via een aanleiding een be
paald gevolg oproepen. Ook motieven en aanleidingen kunnen samen
vallen, zij behoeven dat niet te doen. Een aanleiding

is een omstan

digheid die niet rechtstreeks de oorzaak is, maar de gelegenheid
tot iets biedt. Bij nader onderzoek naar wat er speelde v66r de
scheiding is het belangrijk deze drie fenomenen te onderscheiden.
Oorzaken gaan vaak het verst terug in het verleden, aanleidingen
het minst ver. De scheiding zou zonder die aanleiding niet op dàt
moment hebben plaatsgevonden en mogelijkerwijs zelfs in het geheel
niet. Oorzaken, motieven en aanleidingen kunnen in belangrijke
mate samenvallen. Dat is bijvoorbeeld het geval als problemen rond
de taakverdeling de oorzaak van de scheiding zijn, als de motieven
om uiteen te gaan liggen op het vlak van de ongelijke taakverde
ling en als de aanleiding gevormd wordt door het feit dat de vrouw
een betaalde baan aanvaardde terwijl de man dit niet accepteert.
Ook zeer verschillende zaken kunnen aan de orde zijn. De oorzaak
van de scheiding kan zijn een groot opleidingsverschil, als motie
ven worden genoemd continue meningsverschillen over de opvoeding
van de kinderen en een alcoholverslaving, de aanleiding wordt ge
vormd door een buitenechtelijke relatie van een van beiden. Het
betreft hier voorbeelden en zo gemakkelijk zijn oorzaken, motieven
en aanleidingen doorgaans niet van elkaar te onderscheiden. Soms
legt de respondent zelf expliciet het onderscheid in het verhaal
maar vaak is dit meer impliciet het geval en soms gebeurt het
helemaal niet. Voor zover het mogelijk is op basis van de verkre
gen informatie en de eigen analyse zullen de drie fenomenen steeds
onderscheiden worden.
Motivaties zijn in de analyse van het vorige hoofdstuk al aan bod
geweest. Met name betreft het de motivatie om te huwen en de moti
vatie om niet éérder te scheiden. Wat de huwelijksmotivatie betreft
(vgl. blz. 1581, deze blijkt hoofdzakelijk omgevingsgericht en van
praktische aard te zijn. Expressieve motieven worden minder genoemd
in dit verband. Men trouwde voor de familie of omdat het zo hoorde.
Een en ander vormt vaak het motief (en de oorzaak) van het huwelijk.

- 230 -

Bij zaken van praktische aard, zoals het plotselinge verkrijgen
van een huis of financieel voordeel, ging het veel vaker om een
aanleiding. Hetzelfde geldt als men trouwde omdat er een kind op
komst was.
De motieven om niet (eerder) te scheiden terwijl er wel belang
rijke problemen zijn (vgl. blz. 174), geven in vergelijking met de
scheidingsmotieven een belangrijk inzicht in de achtergronden van
het proces van wel of niet uit elkaar gaan. Deze motieven om niet
te scheiden blijken de volgende te zijn. Het meest wordt genoemd de
ervaring van (grote) spanningen zonder dat de idee van scheiden
opkwam. Hiermee wordt duidelijk een oorzaak van het niet scheiden
gegeven en (verinnerlijking van) heersende waarden en normen lij
ken de .achtergrond te vormen van dit proces. Een tweede belang
rijke categorie wordt gevormd door mensen die zeggen uit angst
voor de reactie van de omgeving niet te scheiden. Ook de derde
motivatiecategorie betreft het terrein van heersende waarden en
normen, namelijk de idee dat er eerst lang voor gevochten dient te
worden, dat het niet goed is "te" snel te scheiden. Als vierde
wordt naar voren geschoven dat men het in het belang van de kinde
ren achtte om bij elkaar te blijven. De volgende drie motivatie
categorieën zijn minder frekwent aangetroffen. Het betreft relationeel-expressieve factoren (liefde, medelijden, emotionele af
hankelijkheid)., persoonlijk-psychologische factoren (onvolwassen
heid, moeilijk beslissingen nemen, eer aan de ander latenl en
praktische factoren (financiën, huisvestingl. De eerste twee zijn
vaak als oorzaak naar voren geschoven, bij de laatste gaat het
meer om motieven en/of aanleidingen.
In het tweede hoofdstuk werden de terreinen aangegeven waar bij
het zoeken naar echtscheidingsmotieven de schijnwerpers op gericht
zouden worden. Het zijn de volgende gebieden: culturele factoren, maat
schappelijke structuren, sociale omgeving, gezinsfunctioneren, relationele
aspecten en persoonlijke zaken. Er bestaat een nauwe overeenkomst tus

sen deze terreinen en de, op basis van de onderzoeksresultaten,
opgestelde categorieën van motieven om nïet te scheiden. Dit is
hoopgevend ten aanzien van de waarde van de gemaakte indeling,
want, hoewel het tegengestelde beslissingen betreft, gaat het bij
beide om het fenomeen echtscheiding.
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eerst uitgegaan van het vrije verhaal van de respondent (Bijlage
1, vraag 7), waar de motieven uit gedistilleerd werden. Op basis
van deze motieven en op basis van het antwoord op de vraag wat de
respondent zelf het belangrijkste motief achtte (Bijlage 1, vraag
8p), is één hoofdmotief benoemd. Afzonderlijk zijn de antwoorden
op de voorgestructureerde vragen (Bijlage 1, vraag 9 a t/m z) ge
analyseerd. Hierna zullen de resultaten van de analyses gecombi
neerd worden gepresenteerd waarbij gestart wordt met een veelheid
van motieven. Het samenvoegen tot hoofdmotieven vindt in een late
re fase plaats (blz. 431 e.V.).
Ook hier zal weer gezocht worden naar samenhangen. Stroming/ideaal
beelden, milieu en huwelijksduur staan daarbij centraal, maar ook
andere aspecten kunnen erbij betrokken worden, zoals de godsdienstig
heid, aan-/afwezigheid van kinderen, de gezinsfase bij het uit elk
aar gaan en de duur van de tijd dat men een scheiding overwoog. Al
leen als (het uitblijven van) een samenhang relevante informatie
oplevert, wordt het vermeld. Dit geldt niet voor de samenhang naar
geslacht, want steeds zal het onderscheid tussen mannen en vrouwen
worden aangegeven. Daarnaast zal ook weer de relatie gelegd worden
tussen de antwoorden van de man en de vrouw uit hetzelfde ex-huwe
lijk (totaal 62 ex-parenl.
In het slotdeel van dit hoofdstuk wordt het relatieve gewicht van
de verschillende motieven langs verschillende wegen geanalyseerd.
Daarmee wordt gepoogd tot een "plaatje" te komen van de belang
rijkste motieven (oorzaken, aanleidingen) van de onderzochte echt
scheidingen. Gezien de gevarieerdheid in scheidings"gevallen",
mag verwacht worden dat dit plaatje de werkelijkheid van de schei
dingen in de tweede helft van de jaren zeventig benadert. Alvorens
de uitkomsten van het onderzoek te presenteren wordt een globaal
inzicht gegeven in de bestaande literatuur op dit terrein.
De literatuur
In een voorstudie verrichtte ik een literatuurverkenning van oorza
ken, motieven en verklaringen van echtscheiding (Weeda, 1978). Het
bleek toen al dat de oorzaken van echtscheiding de meeste aandacht
hadden gekregen, motieven en aanleidingen kwamen veel minder uit
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gekomen in deze situatie. Achtergrond van deze stand van zaken is
het ontbreken van empirisch onderzoek. Om motieven op het spoor te
komen, moet men rechtstreeks aan de mensen vragen waarom men ge
scheiden is. Voor onderzoek van oorzaken kan ook gebruik gemaakt
worden van statistieken om samenhangen te vinden. Overigens kunnen
oorzaken en motieven, het werd eerder al gezegd, in belangrijke
mate samenvallen.
Hierna wordt eerst aandacht geschonken aan de literatuur waarin
wordt ingegaan op rechtstreeks via mensen verkregen motieven, als
ook aan het onderscheid tussen motieven en aanleidingen. Vervol
gens komt het bredere terrein van de oorzaken aan bod. Door deze
oorzaken zijn ook motieven geweven. In de literatuur wordt het
onderscheid niet steeds gemaakt en het is ook lang niet altijd
relevant het aan te brengen. Overigens omvat het terrein meer dan
alleen oorzaken van echtscheiding. Want in de literatuur wordt er
niet steeds uitsluitsel over gegeven of het een oorzaak:gevolg
relatie betreft. Er wordt dan gesproken van een samenhang van een
bepaald verschijnsel met (de toename van) echtscheiding.
Motieven en aanleidingen van echtscheiding

In zijn verslag van een onderzoek onder gescheidenen, stelt Parlevliet (19801 terecht dat motieven retrospectief tot stand komen.
Ook eerder in op onderhevige publicatie werd er de aandacht op ge
vestigd dat de kenmerken van de huidige situatie en de huidige
ideaalbeelden de evaluatie van de scheidingsmotieven mede bepalen.
Men is verplicht te reconstrueren, aldus Parlevliet, want scheiden
vraagt om een verklaring. Het is dan ook van groot belang de ken
merken van de situatie en de ideeën over goed en niet of minder
goed in de analyse te betrekken.
Informatief is ruim dertig jaar nadat het veldwerk werd verricht nog
steeds het onderzoek van Goode (1956). Hij vroeg de 425 vrouwen on
der andere of ze in hun eigen woorden wilden aangeven wat de belang
rijkste oorzaak van hun scheiding was. De antwoorden zijn als volgt
gerubriceerd.
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Probleemthema

ontbreken van steun
overheersing, macht
diversen
drankmisbruik
persoonlijkheid
huiselijk leven
waarden
consumptie-patroon
buitenechtelijke relatie
verlating
familie

Percentage van
alle antwoorden
die gegeven werden
13
12
12
12

Percentage van de
respondenten die dit
antwoord noemde
33
32
31
30
25
25

11
9

8

21

8
6

20
16
8

3

2

4
(n » 1.110)

(n - 425)

Goode heeft duidelijk geworsteld met het wegingsprobleem. Hij meldt
dat de interpretatie niet eenvoudig is. De een is zeer uitvoerig,
de ander verdacht objectief, een volgende sterk subjectief. Er be
staat geen adequaat model om de motieven van echtscheiding te ana
lyseren, aldus Goode. Uit zijn schema blijkt dat emotioneel-affectieve motieven de overhand hebben. Het ontbreken van steun, machts
verschillen, ruzie-klimaat en de driehoeksverhouding behoren hier
toe. De affectieve aspecten van de man-vrouw verhouding worden dus
het meest naar voren geschoven.
Levinger (1976) maakt binnen een onderzoek onder 600 mannen en
vrouwen onderscheid naar milieu. De vrouwen uit de "lower-class"
noemen vooral financiële problemen, drank en mishandeling. Hun
seksegenoten uit de "middle-class" noemen meer gebrek aan liefde
en ontrouw. Mannen uit deze klasse misten ook liefde, zij klaagden
minder over ontrouw dan "lower-class" mannen. Levinger constateert
dat in de "lower-class" in de fysiologische behoefte-bevrediging
vaak een reden voor de scheiding wordt gevonden, in de "middleclass" staat de emotionele en lichamelijke expressie centraal. De
ze uitkomsten stroken met de oorzaken van mislukking die Van Rossum
e.a. (1980} zijdelings noemen in hun onderzoek naar "Leven met de
Bijstand". Het meest werd het doen en laten van de ex-genoot als
oorzaak opgegeven door de ondervraagde Bijstandsvrouwen en in de
meeste gevallen luidde het antwoord: buitenechtelijke relatie;
drankmisbruik; agressiviteit. Minder vaak werden persoonskenmerken .
als onvoldoende verantwoordelijkheid of psychische onstabiliteit
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genoemd. De onderzoekers vonden dat bij de ouderen er vaker dan bij
de jongsten sprake was van geleidelijk uiteengroeien.
Economische motieven zijn niet zo belangrijk voor de beslissing om
te scheiden. Dit constateren Mott en Moore (1977) op basis van hun
onderzoek onder gescheiden vrouwen. Analoog aan wat in het in de
onderhavige publicatie geschetste hypothetisch raamwerk werd ver
wacht, vond Weiss (1975) dat steeds meer echtscheidingen voortko
men uit een gefrustreerde behoefte aan persoonlijke groei.
Mensen kunnen als motivatie voor een echtscheiding redenen opgeven
die impliciet of expliciet een schuldige aanwijzen. Drankmisbruik
van de een of een buitenechtelijke relatie van de ander zijn derge
lijke motieven. Hunt en Hunt (1977) vinden bij hun onderzoek onder
honderden Amerikaanse gescheidenen dat een-derde van de ondervraag
de mensen "no-fault" redenen opgaven als oorzaak van de scheiding.
Het waren zaken als: minder emotionele betrokkenheid wederzijds;
afnemend plezier in eikaars gezelschap; belemmering van de persoon
lijke groei.
Ook in de literatuur komt het onderscheid tussen motief/oorzaak en
aanleiding af en toe naar voren. Terstegge (1978) stelt dat de
schuldvraag dikwijls ongenuanceerd aan de orde komt, waarschijnlijk
door de geringe greep die men op de processen heeft. Er worden
kleine praktische redenen genoemd die alles zouden verklaren. Ze
worden aangevoerd uit de behoefte toch iets concreets te hebben,
ongrijpbare processen worden gecomprimeerd in éên duidelijke ge
beurtenis. Daarmee wordt een aanleiding voor een belangrijke oor
zaak gehouden. Rasmussen en Ferraro (1979) zeggen dat bijvoorbeeld
drinken, financiële zaken of de driehoeksverhouding gebruikt wor
den als gereedschappen om een echtscheiding te bewerkstelligen.
Het zijn geen directe oorzaken.
Oorzaken van en samenhangen met echtscheiding

Het terrein van de oorzaken bevat behalve datgene wat door mensen
zelf als zodanig geanalyseerd wordt, ook het brede veld van weten
schappelijke analyses zonder dat de mening van de betrokkenen is
gehoord. Hierna worden deze oorzaken en samenhangen uit de litera
tuur systematisch weergegeven volgens de bij de toelichting op de
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1. Culturele_en_structurele_factoren
In vele geschriften worden factoren op dit vlak genoemd die in ver
band zouden staan met de (toename van) echtscheidingen. Kooy (1977)
en Goetting (1979) noemen drie meer culturele factoren die afzonder
lijk ook in andere literatuur vaak naar voren komen. Als eerste
zien zij in de individuatie en in de ideologie van individualisme
en zelfrealisatie een verklaring van de toegenomen echtscheiding.
Als tweede wordt de trend naar gelijkheid tussen man en vrouw genoemd.
Pearson en Hendrix (1979) onderzochten deze samenhang bij 48 in
stamverband levende gemeenschappen. Zij vonden dat de samenlevingen
met een hogere status van de vrouw relatief veel echtscheidingen
tellen. Een derde factor zou de gestegen sociale acceptatie zijn. Er
is een tolerantere houding t.o.v. echtscheiding. Via de publieke
opinie is deze te meten en ook de Kerk gaat mee in dezen. De secu
larisatie heeft zowel invloed buiten als in de Kerk.
De waarden komen regelmatig naar voren als belangrijke medebepalers
van de sociale verandering. Nye en Berardo (1973) noemen een ge
leidelijke overgang van het intrinsieke naar het instrumentele perspec
tief bij de beoordeling van goed en kwaad. Konden eerst verschijnse
len en handelen op zichzelf als slecht worden beoordeeld, steeds
meer wordt een positieve of negatieve beoordeling afhankelijk ge
zien van de consequenties. De toegenomen onafhankelijkheid van het
individu zou daarbij een rol spelen. In feite komen hiermee de
zelfde drie factoren naar voren als eerder genoemd. Want dat in
strumentele perspectief wijst duidelijk naar een tolerantere hou
ding, als de gevolgen maar niet te slecht zijn. Echtscheiding wordt
op zichzelf minder als onaanvaardbaar beschouwd.
Deze culturele macro-factoren benaderen dicht het theoretische raam
werk dat voor dit onderzoek werd opgesteld (hoofdstuk III). Zo wor
den bijv. regelmatig het huwelijksbeeld en de hoge verwachtingen van het
huwelijk genoemd. Scanzoni (19721 stelt dat het ideaal van het huwe
lijk op basis van een romantische liefde vertroebelend werkt bij
de partnerkeuze. Zowel de toename van de alternatieve keuzemogelijkheden
als de verminderende vanzelfsprekendheid van duurzaamheid van het
huwelijk, die beide als een oorzaak van de toename van de echtschei-
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Weiss, 1975; Brown, 1976) , zijn uitingen van een veranderende rela
tie-ideologie.
Mechanisatie, industrialisatie en toegenomen welvaart vormen een
complex van factoren dat regelmatig in verband gebracht wordt met
de toename van de echtscheiding. Door de gestegen welvaart zijn de
kosten dragelijker, terwijl daardoor ook de levensduur langer
werd wat de kans op scheiding vergroot (Goetting, 1979). Econo
mische depressies zouden de cohesie binnen de relatie bevorderen
(Kooy, 1977), wat een tijdelijke afname van de echtscheiding met
zich meebrengt. Afname van de werkgelegenheid kan hetzelfde effect
hebben, omdat de financiële afhankelijkheid van de vrouw er groter
door wordt (Levinger, 1976; Moles, 1976; Mc Kenry e.a., 1978).
Een grotere werkgelegenheid voor vrouwen wordt regelmatig in verband
gebracht met een toenemende echtscheiding (Kiinzel, 1974). Door de
vergrote economische onafhankelijkheid van de vrouw kan zij meer
risico's nemen en eerder beslissen tot uiteengaan als de situatie
haar niet zint (Weiss, 1975; Moles, Levinger, 1976; De Regt, 1977).
Bovendien zou volgens Young en Wilmott (1973) het fulltime werken
van man ên vrouw stress-bevorderend zijn. Verder worden genoemd
de gegroeide kansen binnen de arbeidswereld een nieuwe partner te
ontmoeten (Kooy, 1976; Levinger, 19761. Rice (1978) bespreekt het
verband tussen echtscheiding en het toenemend aantal vrouwen dat
weer gaat studeren. Een eenduidige relatie wordt niet gegeven om
dat niet duidelijk is of deze studeerlust oorzaak dan wel gevolg
is van de scheiding.
Mechanisatie en differentiatie binnen de samenleving zijn voor
Kooy (19771 belangrijke krachten die een invloed uitoefenen op de
ontwikkelingen rond huwelijk en gezin en daarmee ook op de echt
scheiding. Beide zijn componenten van de industrialisatie die ook
door Goode (1965) wordt aangewezen als een belangrijke factor in
de toename van de echtscheiding. Overigens wordt het bestaan van
deze samenhang wel aangevochten. Cole en Powers (1973) voerden dien
aangaande een cross-culturele analyse uit en zij vonden geen ver
band tussen echtscheiding en industrialisatie. De differentiatie,
die ook door Goetting (1979) wordt genoemd, verwijst naar de com
plexe sociale structuur die onze Westerse samenleving kenmerkt.
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het gezin over en voor het gezin is steeds meer de nadruk komen
te liggen op emotionele opvang, koestering, intimiteit. Deze ont
wikkeling zou het gezin kwetsbaar maken.
Tenslotte moet hier nog de invloed van het juridische systeem op de
echtscheidingsomvang worden vermeld. Gesteld kan worden dat een
wederzijdse beïnvloeding aanwezig is. De wetgeving volgt de ont
wikkelingen in de maatschappij wat betreft het denken over echt
scheiding, echter bij een liberalisering van de wetgeving kan de
echtscheiding belangrijk toenemen. Deze toename is dan een tijde
lijke directe reactie op de nieuwe wetgeving, een blijvende toe
name wordt er niet door veroorzaakt. Wright en Stelson (1978) ko
men tot deze conclusie op basis van vergelijking van Amerikaanse
staten waar via de wetgeving echtscheiding met onderling goedvin
den mogelijk was gemaakt, met staten waar dit niet het geval was.
Alleen voor landen waar de wetgeving zeer restrictief is, wordt het
lage echtscheidingscijfer in hoge mate door deze wetgeving bepaald.

De waardenverandering, die eerder besproken werd, bereikt het in
dividu voor een belangrijk deel via familie, vrienden, kennissen, buurt,
levensbeschouwelijke groepering. De invloed van de sociale controle
wordt geringer in de steden en ook bij een grotere tóobiliteit van
gezinnen.
Gordon en Downing (19781 toetsen de these dat intensieve interactie
in sociale netwerken met contacten tussen huwelijksparen waarbij
dus man Sn vrouw betrokken zijn, integrerend werkt voor het huwe
lijk. Derhalve zou de huwelijksstabiliteit erdoor vergroot worden.
Zij kwamen tot de conclusie dat de uitwerking verschillend is naar
sociale klasse. Een intensieve interactie in de netwerken kan ook
een compensatie zijn van een minder bevredigende echtelijke rela
tie. De auteurs stellen dat niet de structuur van het sociale net
werk de rolintegratie in het huwelijk bepaalt, maar dat de aard
van het huwelijk de structuur van het sociale netwerk bepaalt.
Daarmee wordt de theorievorming van de onderhavige publicatie di
rect geraakt, omdat de structuur van het sociale netwerk (van
vrienden en buurt, via geïsoleerd gezin, naar afzonderlijk vrien
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het kenschetsen van de stromingen.
Opvallend weinig wordt de toenemende echtscheiding in verband ge
bracht met de veranderende relatie tot het secundaire leefmilieu.
De invloed van familie, vrienden, buren, collega's komt weinig
aan bod. Ook wordt in de literatuur maar een karige plaats toebe
deeld aan de invloed van de massa-media. Via tv, radio, kranten en
tijdschriften vindt een belangrijk stuk meningsvorming en menings
verandering plaats. Overigens vólgen de media ook de veranderende
waarden. Hier is weer sprake van een wisselwerking. Impliciet
wordt er in de literatuur wel naar verwezen via de factoren geste
gen acceptatie en verminderde sociale controle.
Overigens wordt wel de predispositie vanuit het ouderlijk gezin in
vroeger tijden regelmatig genoemd. Een "slecht" huwelijk van de
ouders brengt een grotere kans op een "slecht" huwelijk van de
kinderen met zich mee (Kooy, 1969). Echtscheiding van de ouders
verhoogt de echtscheidingskans van de kinderen. Via het ouderlijk
gezin zou een overdracht van de instabiliteit plaatsvinden. Pope
en Mueller (1976) verrichtten onderzoek op dit terrein en zij bren
gen de grotere instabiliteit in verband met de sekse- en huwelijksrollen die in het gezin van oriëntatie geleerd zijn. Deze zouden
beslissend zijn voor het succes van het eigen huwelijk.

De hmelijksstart lijkt van invloed te zijn op de echtscheidingskans.
In feite verwijst deze samenhang met demografische variabelen als
huwelijksleeftijd en gedwongen huwelijk naar de aard van de voor
bereidingstijd en naar de specifieke problemen in het begin van
het huwelijk. Huwelijken op jongere leeftijd gesloten en gedwongen
huwelijken zijn relatief echtsçheidingsgevoelig. Lee (1977) stelt
dat mensen die jong trouwen het huwelijk als minder bevredigend
ervaren omdat zij onvoldoende voorbereid zijn op het vervullen van
de echtelijke rollen. Ook bij gedwongen huwelijken wordt dit ver
band gelegd. Furstenberg (19761 ziet, op basis van veldonderzoek,
aanwijzingen dat de zwangerschap vóör het huwelijk een noodzakelijke
fase in de voorbereiding van het huwelijk verstoort. Het sterkst
acht hij echter de economische verklaring, namelijk dat de man op
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Verschillende auteurs zien in functieverlies en veranderende func
ties van het gezin belangrijke oorzaken voor de toename van echt
scheidingen (Mead, 1970; Adams, 1971; Dumon, 1972; Winch, 1975;
Kooy, 1977; Eve, 1978; Goetting, 1979). De economische redenen om bij
elkaar te blijven - vroeger speelde de gezamenlijke productie een
grotere rol - worden steeds minder. Daarbij blijken financiële ge
woonten belangrijke conflictbronnen te zijn in de gezinnen (IPM,
1968; Stein, 1977; Bohannon, 1970). Overigens vonden Galligan en
Bahr (1978) via longitudinaal onderzoek onder jonge gehuwde vrou
wen dat de hoogte van het inkomen nauwelijks invloed uitoefent op
de huwelijksstabiliteit. Deze laatste werd wel negatief beïnvloed
door de aanwezigheid van schulden. Het niveau van bezittingen is
een interveniërende variabele tussen inkomensniveau en huwelijksstabiliteit.
Meermalen worden rol- en taakverdeling genoemd als de toegenomen echt
scheiding verklaard moet worden. Het verschil in rolperceptie en
de waardenverandering op dit terrein worden op zichzelf als in
vloedrijke factoren beschouwd. De aanpassing aan nieuwe rollen
die vanuit een verdergaande vrouwenemancipatie gevraagd wordt,
kan eveneens problematisch zijn. Overigens brengt de traditionele
rolverdeling ook de nodige spanning met zich mee. Kooy (1977)
stelt dat doordat de gezinsleden allen een zeer verschillende
leefwereld hebben (man - werkklimaat; vrouw - thuis; kinderen school1 het onderlinge onbegrip kan toenemen. Dit maakt het gezin
kwetsbaar. Mc Kenry e.a. (1978) vonden dat gescheiden paren zich
onder andere kenmerkten door een relatief geringe aanpassing aan
de echtelijke rollen. (Door hen waren gehuwden en gescheidenen
ondervraagd.! Ten aanzien van het betaald werken van de gehuwde
vrouw constateren Schoen en Urton (19791 op basis van volkstellingsgegevens in Zweden en een analyse van geboortecohorten, dat tewerk
stelling van vrouwen de echtscheiding bevordert. Door het dubbele
inkomen kan men eerder trouwen maar de wenselijkheid van een huwe
lijk in vergelijking roet alternatieven neemt erdoor af. De wense
lijkheid èn mogelijkheid van echtscheiding nemen toe als de vrouw
een betaalde baan heeft.
Veel is er gespeculeerd over de invloed van de aanwezigheid van
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malen wordt betoogd dat kinderen, over het geheel genomen, het
huwelijksleven bemoeilijken. Wassen-Van Schaveren (1976) inventari
seerde deze meningen. Anderen toonden aan dat het om een complex
verband gaat, dat niet eenduidig is. Terhune (1974) ging bij 216
onderzoekingen de relatie tussen gezinsgrootte en huwelijkssatis
factie na. Hij vond geen rechtlijnige samenhang. Duidelijk is er
wel verband tussen een relatief groot aantal echtscheidingen en
de afwezigheid van kinderen. Uit statistische gegevens valt deze
samenhang vast te stellen, die voor de gehele Westerse wereld
geldt. Het verband wordt echter wel geleidelijk minder sterk.
Thornton (1977) verrichtte onderzoek op het terrein van de samen
hang tussen huwelijksstabiliteit en huwelijksvruchtbaarheid. Hij
vond dat kinderloze vrouwen en degenen met een groot gezin de
meeste scheidingen telden. Da aanwezigheid van kinderen zou de
stabiliteit alleen verhogen in kleine en middelgrote gezinnen.
Moeilijker is aan te geven langs welke weg deze samenhang tot
stand komt. Verklaringen hiervoor zijn dat kinderen een scheiding
tegenhouden, óf dat een beperkt aantal kinderen de huwelijkssatis
factie verhoogt, Óf dat de huwelijkssatisfactie de huwelijksvrucht
baarheid beïnvloedt. Ook zijn er auteurs die deze verklaringen af
wijzen. Zij stellen dat er achterliggende factoren zijn die zowel
de huwelijksvruchtbaarheid als de huwelijksstabiliteit beïnvloeden.
De (gevoeligheid voorl sociale controle is een mogelijk voorbeeld
ervan.
Het feit dat een aantal mensen gaat scheiden als de kinderen uit
huis zijn, wil nog niet zeggen dat huwelijken met thuiswonende
kinderen ook gelukkiger zijn. In de literatuur wordt wel gesteld
dat na het uit huis gaan van de kinderen de huwelijksbevrediging
vermindert. Op basis van de vergelijking van uitkomsten van zes
Amerikaanse surveys (tussen 1963 en 1973) stelt Glenn (1975) dat
het "lege-nest-syndroom" sterk overdreven is. Het blijkt dat de
vrouw van middelbare leeftijd waarvan de kinderen uit huis zijn,
zich iets gelukkiger voelt en haar huwelijk als veel bevredigender
ervaart dan haar even oude seksegenoot die nog kinderen thuis heeft.
Een samenhang tussen huwelijksstabiliteit en geografische mobili
teit wordt regelmatig verondersteld. Tropman (19711 concludeert tot
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rijke kritiek op dit onderzoek en hij stelt dat het beter is de
sociale processen te begrijpen waarbij huwelijksstabiliteit en mo
biliteit elkaar beïnvloeden in bepaalde omstandigheden en bij be
paalde subgroepen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat mobiliteit
huwelijksstabiliteit tot gevolg heeft wanneer de echtgenoten zich
op verschillende wijze aan de veranderde situatie aanpassen, aldus
Chester.
Walker en Chester (1977) verrichtten onderzoek onder 1251 gehuwde
Britse vrouwen. Zij vonden een hoog percentage tevredenen, waarbij
de satisfactie op het terrein van de institutionele huwelijkscompo
nenten (levensstandaard, financiën, kinderen) hoger was dan bij de
expressieve aspecten (kameraadschap, begrip, liefde, sex). Ook ander
onderzoek bevestigt dat in huwelijken problemen op het expressieve
vlak belangrijker zijn dan op het institutionele. De volgende para
graaf handelt grotendeels over deze expressieve huwelijkscomponen
ten.

Naarmate mensen tot een hogere bevolkingslaag behoren en een hoge
re opleiding genoten wordt de geestelijke kant van het huwelijk
belangrijker dan de materiële. Meermalen wordt deze samenhang ge
noemd in de literatuur. Economische zekerheid en degelijke huishoudvoering staan in hogere lagen minder centraal, ze hebben
plaatsgemaakt voor affectie, respect, begrip. In het ontbreken er
van wordt een belangrijke echtscheidingsgrond gezien. Steeds meer
zal de graad van affectie bepalend worden voor het al dan niet
scheiden. Naarmate de omgeving echtscheiding minder stigmatiseert
en materieel het uit elkaar gaan beter mogelijk wordt, gaat de
affectie een belangrijker bepaler van de echtscheiding worden
(Levinger, 1966; Lewis en Spanier, 1979; Weeda, 1981). Gesproken
wordt ook van de trend naar een partnerhuwelijk waarin wederzijdse
affectie en individuele ontwikkeling centraal staan (Mc Kenry e.a.,
1978). Het is een kwetsbare constellatie, die overeenkomt met het
ideaalbeeld van de vierde stroming van de voor deze studie gebruik
te theoretische oriëntatie (hoofdstuk III).
Eigentijds onderzoek op het terrein van het belang van affectieve
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woordig meest voorkomende ideaalbeelden. Zo blijken democratische
gezinnen, waarin partners samen beslissen en waarin conflicten op
gelost worden via het compromis, het meest stabiel te zijn (Osmond
en Martin, 1978). Autocratische gezinnen zijn het minst stabiel.
Het aantal conflicten wordt minder belangrijk geacht dan de wijze
van conflictoplossing. Overigens wijst Kooy (1977) juist op de
problematische aspecten van democratische verhoudingen. Door gro
tere verwachtingen ten aanzien van gelijkheid is het meer mogelijk
om tot warme, intieme relaties te komen, maar ö<5k om het leven voor
elkaar tot een hel te maken.
In het verlengde van het toegenomen belang van affectie ligt de
grotere nadruk op een bevredigende seksuele relatie. De Regt (1977)
stelt op basis van de resultaten van een Europese Conferentie op
dit terrein dat hier een duidelijke oorzaak van echtscheiding ligt.
Ook andere auteurs schuiven dit aspect naar voren, waarbij duide
lijk wordt dat de hoge verwachtingen een belangrijke rol spelen.
In het algemeen worden een grotere behoefte aan en de hoge ver
wachtingen omtrent intimiteit vermeld als belangrijke bronnen van
spanningen tussen echtgenoten. Een grote emotionele afhankelijk
heid is het gevolg en de kans op teleurstelling wordt groter
(Kessler, 1976; Van Ussel, 1977). Askham (1976) gaat ervan uit
dat intieme relaties worden beschouwd als een mogelijkheid om de
persoonlijke identiteit en de stabiliteit te ontwikkelen. Deze
twee soorten activiteiten kunnen met elkaar in conflict komen,
hetgeen kan leiden tot (echt-1 scheiding.

Menig auteur wijst op het toenemend belang dat aan zelfrealisatie ge
hecht wordt, wat een ontbindende factor voor het huwelijk kan be
tekenen (o.a. Weiss, Dumon, Bernard, Nevejan, Goetting). Bij een
verdergaande de-institutionalisering (Kooy, 19771 zal een grotere
individuele kleuring via de wensen en behoeften een kans krijgen.
Dit proces zal een invloed uitoefenen op de echtscheiding.
Kooy (1969) concludeert op basis van veldonderzoek dat de geeste
lijke gezondheid van de personen van invloed is op harmonie en com-
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niet worden vastgesteld of de geestelijke ongezondheid tot een
slechte communicatie en meningsovereenstemming had geleid, dan wel
vice versa. Een wisselwerking lijkt waarschijnlijk. Hetzelfde pro
bleem doet zich voor bij de uitkomst van een onderzoek van Osmond
en Martin (1978), die constateren dat meer zelfwaardering leidt
tot een hogere stabiliteit. De psychologische studie van Rockwell
e.a. (1979) leverde echter op dat vrouwen die op 40-jarige leef
tijd ooit gescheiden waren zich in lichte mate van de niet-gescheidenen onderscheiden door een grotere zelfverzekerdheid in de adoles
centie, alsook door een groter non-conformisme, door een meer hetero
seksuele belangstelling en door het gevoel in de jeugd het leven
beter aan te kunnen. Op middelbare leeftijd blijft het verschil
bestaan in zelfverzekerdheid en non-conformisme. Dit is een onder
zoekresultaat dat in de jaren vijftig van deze eeuw ondenkbaar was.
Ondenkbaar omdat de vraag niet op dezelfde wijze gesteld zou zijn
en omdat echtscheiding door de sterke stigmatisering een kleine
groep bereikte die daarmee meer specifiek was dan tegenwoordig.
Bij de interpretatie van onderzoekresultaten blijft het van belang
het tijdsbeeld mede te beschouwen en niet te suggereren dat het om
blijvende wetmatigheden gaat. Deze waarschuwing geldt zeker ook de
resultaten van dit onderzoek, die hierna gepresenteerd gaan worden.
Onderzoekresultaten in eerste instantie
De motieven om uiteindelijk te gaan scheiden, komen op verschil
lende plaatsen van het interview ter sprake. In het vrije verhaal
gaan de respondenten in meer of minder sterke mate erop in. Dat
vrije verhaal (vraag 7, Bijlage 11 dat vôôr de gestructureerde
vragen komt, geeft daarmee aan welke zaken de mensen "voor op de
tong" liggen. In vraag 8 (Bijlage 1) wordt erna nog eens expliciet
gevraagd wat voor de respondent het belangrijkste motief vormde om
te scheiden, alsook wat hij of zij dacht dat het belangrijkste mo
tief van de ex-partner was geweest. Daarna komt in vraag 9 (Bijlage
li een groot aantal aspecten aan de orde, waarvan gevraagd wordt of
ze al dan niet een probleem vormden dat mede een grond was voor de
scheiding. De uitkomsten van deze verschillende vragen worden hier
na geïntegreerd weergegeven. Om de lezer toch een indruk te geven
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2 per respondent een resumée gegeven van de zaken die in het vrije
verhaal genoemd worden, alsook het antwoord op de vraag naar het
belangrijkste motief. Deze uitgebreide Bijlage is voorts vooral
bedoeld de lezer een beeld te geven van de totaliteit van de per
soonlijke motivaties. Man en vrouw van hetzelfde ex-paar kunnen
daarbij vergeleken worden.
Wijze van presenteven van de resultaten

Hierna worden de uitkomsten gepresenteerd in dezelfde globale in
deling als die welke gebruikt is bij de behandeling van de lite
ratuur over oorzaken van echtscheiding. Ieder afzonderlijk aspect,
zoals taakverdeling in huis, seksuele relatie, familie, e.d. (to
taal 24 aspecten) wordt steeds op dezelfde wijze en als volgt ge
analyseerd.
Allereerst wordt een inleiding gegeven. Hierbij komen aan de orde
het verwachte belang van het aspect voor de huwelijksbeëindiging,
alsook de te verwachten samenhangen ervan met andere (sociale)
kenmerken van de betrokkenen. Vanuit de theoretische oriëntatie,
die beschreven is in hoofdstuk III, worden deze hypothesen gefor
muleerd. In feite vormt deze steeds terugkerende inleiding een
deel dat al vöór het verrichten van het veldwerk vast lag. Het is
mede de motivatie van het feit dat dat bepaalde aspect in de vraag
stelling is opgenomen. Wellicht was het logischer geweest al deze
24 "inleidingen" eerst te vermelden alvorens met uitkomsten van
het onderzoek te komen. Deze presentatie zou evenwel de overzichte
lijkheid niet ten goede komen. De informatie op hetzelfde terrein
zou dan veelal zodanig ver uit elkaar liggen, dat het voor de
lezer moeilijk is de combinatie van gegevens te leggen. Bovendien
is, door de plaatsing van de inleiding bij het betreffende aspect,
iedere paragraaf duidelijk een op zichzelf staande eenheid gewor
den. Zeker bij een lange reeks van probleemvelden heeft dat voor
delen; de paragrafen die de lezer minder interesseren, kunnen wor
den overgeslagen.
Een tweede deel vormen de eerste uitkomsten van het empirische
onderzoek. De paragraaf wordt begonnen met een staatje getallen:
Mate waarin het aspect als belangrijk huwelijksprobleem voorkomt.
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naar geslacht, waarbij dus de percentages worden gemeld van de man
nen (totaal 76) en van de vrouwen (totaal 91) die in het betref
fende aspect wél een belangrijk huwelijksprobleem zien. Van de
62 ex-paren wordt voorts in absolute getallen aangegeven hoe vaak
"beiden" het aspect een belangrijk probleem vinden, hoe vaak "al
leen de man" en hoe vaak "alleen de vrouw". Het totaal is nooit
62, omdat er steeds ook een aantal paren is waarvan "geen van bei
den" problemen ziet. Dit aantal wordt niet genoemd, het kan dus
verkregen worden door het verschil tussen het totaal van 62 ener
zijds en paren mêt problemen anderzijds te berekenen. Bij dit
tweede deel komt ook nog aan bod:
Karakter van het aspect als (hoofd)motief, (belangrijke) oorzaak en/of (direc
te) aanleiding.

Steeds wordt per aspect aangegeven of het vooral om een oorzaak,
motief of aanleiding gaat.
Het derde deel van de analyse betreft de aard van de problemen op het
onderhavige terrein. Het kwalitatieve onderzoeksmateriaal op ver
schillende punten van het interview (vrije verhaal; vragen 8 en
9) vormt hier de basis voor. Steeds worden de belangrijke en min
der belangrijke categorieën vermeld die in het materiaal zijn aan
getroffen. Hierbij is naar volledigheid gestreefd. Het betreft
geen representatief onderzoek en een belangrijk doel van het onder
zoek is om de variatie te tonen. Dat betekent dat ook weinig voor
komende ervaringen de aandacht moeten hebben, wellicht komen deze
in de totale populatie gescheidenen veel meer voor. Bijna iedere
onderscheiden categorie wordt afgesloten met een aantal uitspraken
van mensen ter toelichting. Hierbij geldt wel dat de ervaringen
die veel gehoord zijn, doorgaans meer ruimte toebedeeld krijgen.
Tenslotte komen in het vierde deel de samenhangen van de verschil
lende aspecten met andere variabelen aan de orde. Allereerst de
samenhang van het aspect met geslacht. Deze staat zo centraal dat
het nodig was al vóórdat de aard van de problemen behandeld werd,
er een en ander over te zeggen. De procentuele verdeling over
mannen en vrouwen komt dan ook al in het tweede deel zonder veel
verdere toelichting aan bod. Bij dit vierde deel komt de verdeling
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formatie oplevert, wordt ook bij de andere kenmerken zoals milieu,
godsdienst e.d. aangegeven wat de verschillen tussen mannen en
vrouwen zijn (vergelijking van godsdienstige mannen met godsdiensti
ge vrouwen, enz.).
In dit vierde deel gaat het dan om samenhangen van het aspect met
achtergrondgegevens als milieu, leeftijd, godsdienstigheid. Om ant
woord te kunnen geven op de vragen in de probleemstelling (blz.
20) dienen daarnaast de motieven in verband gebracht te worden met
eerder onderzochte verschijnselen. Dit zijn stroming/ideaalbeel
den (hoofdstuk VII) en aspecten van de huwelijksfasering (hoofd
stuk XIII) zoals de huwelijksduur, aan-/afwezigheid van kinderen,
tijdsduur dat men echtscheiding overwoog en de gezinsfase bij uit
eengaan. Het feit dat de uitkomsten betreffende de samenhangen
steeds in het kleine lettertype worden gepresenteerd, wil overigens
niet zeggen dat deze informatie minder van belang is. Eerder wil
ermee aangegeven worden dat het om meer specialistische gegevens
gaat.
De volgende categorieën zijn per variabele onderscheiden:
Milieu

: lager milieu; raiddenmilieu; hoger

Godsdienstigheid

milieu;
wel/beetje godsdienstig; niet gods

Stroming/ideaaIbeeIden

derde stroming - een traditioneel ge-

dienstig;
zinsideaal; vierde stroming - een tra
ditioneel gezinsideaal met een nadruk
op zelfontplooiing; vijfde stroming een ideaal van de open paarrelatie;
zesde/zevende stroming - een ideaal
van vriendschapsnetwerken (Voor nadere
uitleg; zie hoofdstuk III.);
Huiselijksduur

korte huwelijken - t/ia 5 jaar; middelkorte huwelijken - 6-10 jaar; middel
lange huwelijken - 11-17 jaar; lange
huwelijken - 18 jaar of meer;

Kinderen

wel kind(eren); geen kinderen;

Overweging echtscheiding

nooit; laatste huwelijksfase; ongeveer
vanaf midden huwelijk; (bijna) gehele
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Gezinsfase bij uiteengaan

: geen kinderen; alle kinderen 4 jaar of
jonger; jongste kind 4 jaar of jonger;
jongste kind 5-11 jaar; jongste kind
12-18 jaar; jongste kind ouder dan 18
jaar thuiswonend; alle kinderen uit
huis.

Al eerder is gezegd dat het hier niet mogelijk is via wiskundige
technieken de samenhangen "zuiver" op tafel te krijgen. Hier is
een andere methode gevolgd. De rechtstreekse samenhangen die in
het computermateriaal gevonden zijn, zijn op hun waarde getoetst
in de verhalen van de betrokkenen. Als er duidelijke aanwijzingen
waren van een verklaring van het gevonden verband, wordt de samen
hang als zodanig genoemd. Het is een menselijke en zeer tijdroven
de "regressie-analyse" en niet één door de computer. Mensen maken
fouten, dat staat vast, maar aan de andere kant zijn ze in staat
het menselijke vast te houden. De lezer beoordele de poging.
Culturele en structurele factoren

Het is opvallend dat maar weinigen direct de macro-omstandigheden
aanhalen om hun scheiding begrijpelijk te maken. Het gebeuren vindt
plaats in de eigen omgeving en weinigen leggen een verband met maat
schappelijke structuren en met algemeen heersende of veranderende
opvattingen. Volstrekt achterwege blijft het niet. Zo melden twee
mensen dat het moment van scheiden had samengehangen met het finan
ciële stelsel. Als werkende vrouw zou je beter af zijn indien je ge

scheiden was. Het is voor beiden niet de enige oorzaak, het huwe
lijk was ook slecht in hun ogen. De bestaande of ontbrekende huis
vesting wordt niet genoemd als echtscheidingsmotief. De werkloosheid,
die soms als een problematische factor werd ervaren in het dage
lijkse huwelijksleven, komt nooit aan bod als een macro-maatschap
pelijk probleemveld. Eenmaal wordt het bestaan van ploegendienst
als maatschappelijk probleem opgevoerd. Fundamenteel veranderende
opvattingen, bv. over de duurzaamheid van de (huwelijks1 relatie, wor

den in dit verband weinig genoemd. Cultuurverschil komt wel aan de
orde. Verder komt de invloed van het zgn. Ik-tijdperk een enkele
maal ter sprake. Deze geringe gerichtheid op de macro-invloed geldt
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eens buiten schot.
De bijna ontbrekende neiging om oorzaken, motieven of aanleidingen
te zoeken in het macro-klimaat is begrijpelijk, maar toch ook op
merkelijk. Begrijpelijk omdat mensen vrij spreken over persoonlijke
belevenissen. Het directe tussen-menselijke gebeuren staat dan cen
traal en daarbinnen worden redenen gezocht. Opmerkelijk omdat er
uit blijkt dat mensen niet geneigd zijn, wat in andere situaties
zo vaak het geval is, "de schuld" of de oorzaak te leggen bij "de
grote onbekende", namelijk de maatschappij. De eigen scheiding
wordt niet in een maatschappelijke context geplaatst wat opvallend
is omdat die macro-ontwikkelingen zo'n duidelijke invloed hebben
op de sterke toename van de echtscheiding in de jaren zeventig.
Ten aanzien van scheiding voelt men zich kennelijk één met het
systeem, men wijst niet "van een afstand" dit systeem als belang
rijk beïnvloedende kracht aan.
Eén belangrijke uitzondering heeft deze onderzoeksbevinding. Deze
uitzondering betreft de vrouwenemancipatie. Op dit terrein worden
meerdere malen de maatschappelijke ontwikkelingen onder de loupe
genomen. De uitwerking van deze ontwikkelingen op het persoonlijke
vlak wordt toegelicht, zoals via de taakverdeling in huis, de machts
relatie tussen de partners, maar daarbij wordt dan eveneens de
maatschappelijke beweging als oorzaak genoemd. Dit kan in (zeer)
negatieve zin zijn, hetgeen bij enkele mannen voorkomt, maar ook
neutraal of positief. Vooral vrouwen, maar ook enkele mannen reppen
van de bevrijdende inzichten die deze maatschappelijke beweging
hun opgeleverd heeft.
Faatoren vanuit het secundair leefmilieu

ii_De_familie
Het is niet misplaatst met de familie te beginnen, want het be
langrijke eerste deel van het leven hebben de raeesten in een gezin
doorgebracht. Het zou derhalve niet verwonderlijk zijn als in het
samenspel tussen eigen gezin en beide ouderlijke gezinnen een be
langrijke spanningsbron ligt. Het mag dan tot onze waarden behoren
dat kinderen tot zelfstandigheid dienen te worden opgevoed, het
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of onbewust een belangrijke invloed. De betrekkingen met de familie
zijn veelal krachtig en warm en men moet maar afwachten hoe die met
de schoonfamilie zullen worden.
Mate waarin belangrijke problemen rond familie zijn ervaren

Totaal
Mannen

45%
49%

Beiden zien problemen
Alleen de man ziet ze

12x
15x

Vrouwen

42%

Alleen de vrouw ziet ze

16x

In eerste instantie lijken mannen wat vaker problemen te ervaren
dan vrouwen, het verschil is evenwel bij de 62 ex-paren nauwelijks
aanwezig. Overigens komt het vaak voor, namelijk bij de helft van
de ex-paren, dat de betrokkenen verschillende meningen hebben om
trent dit aspect. De een ervoer het wel als een probleem, de ander
niet.
Opvallend is de plaats van de familie in het onderscheid oorzaak,
motief, aanleiding. Problemen met de familie beschouwt men meestal
als belangrijke medebepalers van de slechte relatie. Het zijn oor
zaken van de scheiding en veel minder directe motieven of aanlei
dingen om uiteen te gaan. Slechts enkele malen wordt de relatie
met de familie als hoofdmotief van de scheiding opgevoerd, zoals
in het onderstaande geval.
Vrouw, 25+
"Hij had een sterke familiebinding. Ik moest doen wat de familie deed.
Als we meubels gingen kopen was dat een ware optocht van de familie.
Na z'n werk deed ie een rondje familie. Hij was amper thuis. En ik
moest mee. Waar blijft je privéleven, dacht ik. Ze kwamen ons op vakan
tie zelfs na. Je kwam nooit tot een gesprek."

Overigens legt de ex-echtgenoot van deze vrouw de oorzaak-gevolg
relatie omgekeerd. Hij stelt dat door de slechte, oppervlakkige
relatie van hen beiden ze gedwongen waren veel op familiebezoek te
gaan als een soort vlucht. "We hadden elkaar niks te zeggen en wa
ren daardoor haast nooit thuis. Dat is toch te gek." Bij een ander
paar had de vrouw haar man voor de keuze gesteld tussen z'n moeder
en zichzelf en daarmee vormden familieproblemen de directe aan
leiding en het hoofdmotief. Als hij voor haar koos, zouden ze moe
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die zei dat de problemen met familie over hun samenwonen hen tot
een front naar buiten maakte. Ze kregen zo de kans niet om een re
latie op te bouwen en zich naar elkaar te richten.
Aard van de problemen met de familie
De expressieve

of gevoelsproblemen spelen ten aanzien van de fami

lie een belangrijke rol. Men voelt zich niet thuis in de schoon
familie, door milieuverschil of mentaliteitsverschil. De ouders
zijn het niet eens geweest met het huwelijk, hetgeen lang door kan
werken in het verdere huwelijk. Een tweede huwelijk na echtschei
ding van de zoon of dochter wordt soms moeilijk geaccepteerd. Er
is binnen deze categorie van expressieve problemen ook wel sprake
van de situatie dat men een uitgesproken hekel aan elkaar heeft.
Meestal geldt dit de schoonfamilie, maar ook negatieve gevoelens
ten opzichte van de eigen familieleden worden genoemd. Opmerkelijk
is dat hoofdzakelijk wordt gepraat over de ouders ofwel de familie
als abstractie. Broers en zusters worden weinig genoemd in dit ver
band. Familie wordt ook een probleem als er tussen (aangetrouwde)
familieleden een buitenechtelijke relatie groeit. Deze verhoudingen
komen niet zelden voor, er wordt later in dit hoofdstuk op inge
gaan. Enkele voorbeelden kunnen de expressieve probleemvelden toe
lichten.
Man, 45+
"M'n vader heb ik nooit gezien in m'n huwelijk en nu vaak. Dat zegt ge
noeg. Verschrikkelijk vond L. (exl hem. En ik durfde er niet tegenin te
gaan, daar had ik de moed niet voor."
Man, 35+
"Ze had een enorme aversie ten opzichte van haar vader. Kon daarvan
kotsen. Dan is het moeilijk om als man een goeie rol te spelen."
Vrouw, 55+
Zijn vader en moeder kwamen niet op 't huwelijk. Ze waren het er niet
mee eens. Hij had een onderwijzeres met geld moeten trouwen. Het waren
vreselijke mensen. De invloed van zijn vader en moeder is altijd ge
bleven."
Vrouw, 40+
"Ik had altijd 't gevoel, ik hoor er niet bij, bij zijn familie. Ze
plaagden me ook altijd, echt gemeen plagen, dat ik te dun was enzo.
Ik had altijd buikpijn als we naar z'n familie moesten."
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"Mijn ouders waren niks, de hare alles. Als ze van haar ouders een aard
appel kreeg, laten we zeggen, dan sprak ze er vijf weken later nog over.
En kreeg ze van mijn vader ƒ 100,- dan kon er geen dank je wel vanaf."

Een tweede complex van problemen, nauw verbonden aan het eerste,
vormen de communicatie en machtsrelaties met de familieleden. Men zei
dat de ander bij beslissingen teveel de raad van de ouders ge
volgd had, dan wel dat de ander onder de plak van de ouders zat.
Overigens wordt in deze categorie veel vaker naar de (schoon)moe
der verwezen dan naar de (schoon)vader. Gezien de maatschappelijke
situatie dat vrouwen, zonder betaalde baan buitenshuis, hun leven
dienen in te zetten voor het opvoeden van kinderen, is dit ver
schijnsel ook niet verwonderlijk. Ook als ze uit huis zijn, blij
ven deze kinderen voor veel vrouwen hun belangrijkste identiteit.
Dit geldt zeker voor de oudere generatie, want enkele decennia
terug gold voor bijna de hele bevolking dat het moederschap gezien
werd als het belangrijkste levensdoel van de vrouw. Door de respon
denten wordt verder gesproken van bemoeizucht van de schoonmoeder,
"ze stookte altijd'. Verder blijkt een lopende scheiding van een
ouderpaar tot problemen in het eigen huwelijk te kunnen leiden. De
regelmatige confrontatie met de problemen in de ouderlijke rela
tie is niet bevorderlijk voor je eigen relatie, meende een respon
dent. Menigeen klaagt er over dat de ex-partner zo passief bleef
bij problemen met de schoonfamilie. "M'n man viel me nooit bij.
Hij zweeg."
vrouw, 35+
"M'n ex deed altijd precies wat z'n moeder wilde. Ze hield mij in de
gaten, ze woonde vlak bij. Ik mocht ook niet werken van d'r."
Vrouw, 30+
"Ik moest net worden als z'n moeder. Hij besprak alles met haar. Aan
mij had ie dan niks meer te zeggen. Ik was de vrouw die de pantoffels
mocht klaarzetten."

Een laatste categorie problemen betreft de contactfrehoentie. Of er
werd aan de orde gesteld dat teveel tijd met de familie werd door
gebracht, Öf men zei dat er gediscrimineerd werd in de contacten
tussen de families. Dat laatste kon voortkomen uit een mentaliteitsverschil tussen de beide ouderlijke gezinnen. Bij het ene gezin is
de familiebinding sterker dan bij de ander. "Bij haar zijn ze echt
familie-ziek." Tot deze categorie behoort ook de klacht van enkele
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familie moesten onderhouden, hun ex deed er veel te weinig voor in
hun ogen.
Man, 35+
"Ze zat altijd bij d'r zusters. Die hebben haar sterk beïnvloed, een ver
keerde invloed was 't. Het waren vreselijk geëmancipeerde vrouwen. Ze
moest opeens van alles."
Man, 35+
"Ze zat dagelijks bij haar moeder. Op 't laatst deed ze wat haar moeder
deed. Als die op bezoek was, vlogen de baarmoeders over de tafel."

Overigens behoefde de verhouding met de familie geen koek en ei te
zijn om toch niet als een probleem te worden ervaren voor het eigen
huwelijk. "Oh nee hoor, geen enkel probleem, we vonden heel eensge
zind onze familie afschuwelijk." Tenslotte is er nog een originele
visie waarbij niet de slechte relatie met de familie een slechte
huwelijksrelatie bevordert, maar vice versa. Hieronder volgt het
relaas.
+

Vrouw, 35
"Ja, dat was eigenaardig. De verhouding van hem met m'n moeder vooral
was heel gespannen. Maar ik denk nu dat een belangrijke oorzaak was dat
onze eigen relatie in de grond niet goed was. Hij projecteerde dat op
m'n moeder."

Samenhangen van familieproblemen met andere variabelen
Het al dan niet de familieverhoudingen als problematisch voor het eigen huwe
lijk ervaren, hangt in lichte mate samen met milieu en stroming van de respon
dent en iets sterker met het al dan niet godsdienstig zijn. Onder de godsdienstigen worden relatief vaak problemen met familie genoemd (56% van de godsdienstigen
en 41% van de niet-godsdienstigen). Verschil van godsdienst kan dan een geschil
punt zijn. Verder steekt hier achter dat in streng Christelijke milieus meer
wordt afgeweken van het doen en laten van de nieuwe generatie, wat tot problemen
kan lelden.
Bij milieu en stroming/ideaalbeelden blijkt dat vooral binnen het hogere milieu
en vooral onder degenen die de nieuwere stroming van vriendschapsnetwerken aan
hangen, da familieproblemen minder vaak een rol spelen rond de scheiding. Deze
bevinding strookt met de theoretische oriëntatie. Wat de stroming betreft, gaat
het verband echter alleen voor vrouwen op en niet voor mannen. Het meest onder
familiebanden lijden mannen uit het middenmilieu, die in een overgangspositie
verkeren tussen het exclusieve gezinsideaal en het ideaal van een meer open
huwelijksrelatie. Over het geheel genomen worden er in het middenmilieu het
vaakst problemen gemeld (lager milieu - 48%; middenmilieu - 53%; hoger milieu 33%).. Het komt in het middenmilieu regelmatig voor dat ideeën over samendoen met
verschillende activiteiten van ouders en getrouwde kinderen problemen opleveren
voor de huwelijken van die jonge generatie. Omdat voorts de vrouw veel thuis is,
is zij degene die veel contacten onderhoudt. Haar mem verlangt een zelfstandiger
opstelling voor het gezin, niet beseffend dat deze contacten van de vrouw haar
belangrijkste mogelijkheid zijn om uit de isolatie van de huishouding te komen.
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Problemen met, via, over vrienden en kennissen zouden in belang
rijke mate de huwelijksrelatie kunnen beïnvloeden. Steeds meer
heeft in onze Westerse wereld de familie plaats moeten maken voor
vrienden en kennissen. De exclusiviteit en zelfstandigheid van het
gezin hielden vrienden, kennissen en buren daarentegen wel op een
afstand. De mate waarin dat zou moeten gebeuren, kan tot spanningen
tussen de echtelieden leiden. Het contact dat men met anderen heeft,
kan niet zomaar afgebroken worden bij een huwelijk. Voor degenen
die in hun huwelijk met hun denken reeds in de richting van nieuwe
ideaalbeelden gingen, zijn vrienden vaak belangrijker geweest. Dat
vergroot de kans op problemen, indien de partner de vrienden of
de (grote) aandacht voor de vrienden niet accepteert.
Vanuit de theorievorming valt het te verwachten dat mensen met
nieuwere ideaalbeelden en uit de hogere milieus vaker problemen
met vrienden melden dan de anderen. Zij richten zich in hun dage
lijkse contacten immers meer op deze groep.
Mate waarin belangrijke problemen rond vrienden, kennissen, buren
zijn ervaren
ySD_ÉS_ii2_£f§B20âëQ£ëS

¥52_§®_§2_ex-garen

Totaal
Mannen
Vrouwen

Beiden zien problemen
Alleen de man ziet ze
Alleen de vrouw ziet ze

50%
50%
50%

20x
12X
12x

Problemen rond vrienden zijn niet onbelangrijk in de huwelijken.
Mannen en vrouwen ervaren dat in ongeveer dezelfde mate.
Net als bij de familie worden problemen via vrienden meer beschre
ven in termen van medeoorzaken om te scheiden dan als doorslagge
vend motief of aanleiding. Dat laatste is wel het geval als het om
een buitenechtelijke relatie met een van de vrienden gaat. Dat
aspect van problemen via vrienden wordt hier verder buiten beschou
wing gelaten, het komt verder in dit hoofdstuk aan de orde. Overi
gens kunnen vrienden er wel toe bijdragen, zonder dat het om pro
blemen met hen behoeft te gaan, dat de knoop om te scheiden op een
bepaald moment wordt doorgehakt.
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De grootste categorie van problemen ligt in het spanningsveld van
ontbreken van wederzijdse aoceptatie. De volgende zaken worden regelmatig

gemeld. Men raakt vrienden kwijt door de ander; jaloezie om de
vriendschappen van de ander treedt op; het klikt niet met de vrien
den van de partner; de invloed van vrienden wordt als zeer negatief
beschouwd. Van de scheiding wordt vaak gezegd dat men vrienden ver
liest of dat vrienden gedwongen worden te kiezen. Het blijkt hier
dat deze processen, op een wat subtielere wijze, zich ook nogal
eens bij de huwelijkssluiting voordoen. Menigeen zegt dat de ander
haar of zijn vrienden niet accepteerde waardoor een definitieve
breuk onvermijdelijk was. Deze gang van zaken wordt vaak erg be
treurd, alhoewel men het voor het handhaven van de huisvrede op
het moment zelf aanvaardt. Ook kan het zijn dat de vrienden de re
latie verbroken hebben, "m'n vrienden bleven weg om hem". Dit
kwijtraken van vrienden, in de ogen van de betrokkene door toedoen
van de partner, gebeurt niet alleen bij de start van het huwelijk
maar ook tijdens het huwelijk. Door ruzie of doordat het niet
klikte, verloor men tegen de eigen zin vrienden en kennissen. Daar
mee hebben deze problemen veel van doen met het niet "klikken" in
het algemeen. Het hoeft dan niet steeds tot een breuk te komen.
Soms wordt de geringe interesse van de ander voor eigen vrienden
als een probleem ervaren. "Haar vrienden zeiden me niks" en "Hij
ging nooit mee naar mijn vrienden", zijn uitdrukkingen van gevoe
lens die vaker voorkomen. Meestal gaat het om de zaken waarover
tijdens de bezoeken gepraat wordt en die niet interessant gevonden
worden. Ook het niveauverschil wordt in dezen genoemd, het zou de
gesprekken met de vrienden bemoeilijken.
Jaloezie is een veel voorkomend verschijnsel. Deze jaloezie ligt
soms niet ver af van het type jaloezie rond de buitenechtelijke
relatie. Men vindt bv. dat de ander teveel aandacht aan vrienden
besteedt en dan kan het zowel vrienden van het eigen als van het
andere geslacht betreffen. Verder kan het feit dat de mensen al
leen voor de ander komen, "zo'n gevierd figuur weet je wel, alle
telefoontjes waren ook voor hem", jaloezie opwekken. Tenslotte
zijn er binnen deze categorie van de ontbrekende acceptatie enkele
mensen die zeggen dat de vrienden van de ander zo'n slechte invloed
hadden. Hierin wordt dan doorgaans een belangrijk scheidingsmotief

- 255 gezien of een van de voornaamste oorzaken van het uiteengaan. Waren
die vrienden er niet geweest, dan had het huwelijk stand gehouden
in de visie van deze respondenten. Hierna volgen toelichtingen op
de verschillende aspecten van de ontbrekende acceptatie.
Man, 25+
"'t Liep niet zo lekker. Zij sloeg niet aan bij mijn vrienden. Het klik
te niet met de andere vrouwen. Door mijn huwelijk raakte ik mijn vrien
den kwijt."
Vrouw, 30+
"D'r was geen fluit an. Ze bleven allemaal weg en nogal logisch. Dat
slappe gezwam van hem als ie dronken was. Dat stootte af natuurlijk."
Vrouw, 25+
"Dat was een kliek. Dat was zijn wereld. Ik paste er niet in. Ik mocht
nooit mee. En toen ik een keer meeging, zei d'r niemand wat."
Man, 40+
"De vrienden van mijn kant lagen haar niet. Die ben ik verloren. Haar
vrienden accepteerde ik wel, maar 't maakt je toch wel eenzaam."
Man, 35+
"Ik was jaloers op B. (ex) dat ze hele avonden met haar vriendinnen
kon bomen. Ik voelde me buitengesloten. Ze nam die anderen vaak ook
eerder in vertrouwen dan mij."
Vrouw, 30+
"Ik heb er altijd vreselijk spijt van gehad dat we verhuisd zijn.
Vrienden kunnen je maken of breken. Hij werd losbandig door die vrien
den die ie toen kreeg."

Een volgende belangrijke categorie vormt de hoeveelheid vrienden.
Zowel te weinig als te veel vrienden wordt als een probleemveld
genoemd. Wat het laatste betreft, men ziet deze contacten dan als
een vlucht uit de eigen relatie of men zegt dat het "met steeds
maar mensen over de vloer" onmogelijk is de eigen relatie vorm te
geven. Als men over te weinig praat, dan voelt men zich opgesloten
in het gezin of in de twee-relatie. Wet als bij familie komt hier
de klacht naar voren, vooral geuit door vrouwen, dat alle contact
van haar moest uitgaan.
Vrouw, 25+
"Hij was m'n enige intieme relatie. Ik reageerde alle onvrede over a'n
werk op hem af. Ik had geen tijd om vrienden te maken. Dat is niet
goed."
Man, 50+
"Ze verweet me dat ik teveel thuis wilde blijven, geen bezoeken wilde
afleggen. Ik wou vooral rust."
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"Al die mensen hier, het was wei een beklemming voor onze eigen rela
tie. Ik bedacht later: misschien hadden we dat wel expres zo ingericht."
Man, 3 5+
"'t Was bij ons een soort buurthuisje. Er kwamen homofielen, anderen,
allemaal met hun moeilijkheden. En dan de confrontatie met de drughan
del en al die nieuwe ideeën van de Sociale Academie waar ik zat. Zo'n
marxistisch sfeertje."

Tenslotte zijn er de mensen die gewag maken van onacceptabel gedrag
van de ander of van beiden in gezelschap. Het kon gebeuren dat de
ander de mensen de deur uitkeek om zelf naar de kroeg te kunnen,
maar het kon ook veel ingrijpender zijn. Zo meldt een vrouw dat
haar man veel te opdringerig was tegenover meisjes, waardoor je
kennissen met dochters ging weren "....want voor geen goud wil je
dat het naar buiten komt". Dat beider gedrag als onacceptabel wordt
beschouwd is het geval als de ruziesfeer van thuis wordt voortge
zet in gezelschap. "We gingen elkaar van alles verwijten als er
anderen bij waren, dat is niet leuk meer." Een voorbeeld van een
eenzijdige ergernis aan het gedrag van de partner volgt hierna.
Man, 35+
"Ik ergerde me vooral aan haar gedrag als er anderen op bezoek waren.
Als er discussies waren had ze overal het meeste verstand van, al wist
ze er niks vanaf. Ze vertelde vrolijk aan een advocaat hoe de wetgeving
in elkaar zat. Als een ander wat vertelde, had zij het sterker meege
maakt."

Samenhangen van de problemen rond vrienden, kennissen, buren met
andere variabelen
Er is geen grote differentiatie naar milieu, stroming, huwelijksfasering en
godsdienst wat betreft de mate waarin rond vrienden een probleem ontstaat. Re
latief het vaakst komen deze problemen voor bij mensen uit het hogere milieu
en bij mensen die de nieuwere stroming/ideaalbeelden aanhangen. Bij het lagere
en middenmilieu zegt gemiddeld 45% ja, bij het hogere 63%. Het verschil blijft
als mannen en vrouwen afzonderlijk worden beschouwd. Verklaarbaar is deze uit
komst wel en ook passend in het hier gebruikte theoretische raamwerk. In de
hogere milieus en vooral voor mensen die later nieuwere stromingen gaan aanhan
gen, zijn vrienden vaak belangrijker dan familie en buren. Men is meer mobiel
en men zoekt gekozen contacten in plaats van door de woonomgeving of familie
banden vastgelegde contacten. De grotere plaats die vrienden innemen zal met
zich meebrengen dat het vaker voorkomt dat er problemen rond die vrienden ont
staan. Daarnaast is er dan nog het probleem van ongelijke waarden van de part
ners; de een vindt vrienden belangrijker, de ander de familie. Overigens blijkt
uit het materiaal ook hier weer dat het begrip "vrienden" in lagere milieus
en in de stroming van het exclusieve gezinsideaal minder verankerd is dan het
begrip "kennissen". Eerder werd uitvoeriger op deze uitkomst ingegaan (vgl. blz.
1041.
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is enigszins aanwezig. Onder ouderen met een lange huwelijksduur wordt het
minst vaak het probleem rond vrienden gemeld. Het vaakst komt het voor bij de
middelkorte huwelijken. In deze huwelijken speelt de jaloezie over buitenechte
lijke relaties die mogelijkerwijs kunnen ontstaan, de grootste rol. De aan-/afwezigheid van kinderen toont geen enkel verband met eventuele problemen rond
vrienden.

3i_Collega^s
Daar velen grote delen van hun leven in de werksfeer doorbrengen,
is het aannemelijk dat vanuit werkcontacten problemen kunnen ont
staan die de relatie verslechteren. Daarom is steeds gevraagd wat
de invloed van collega's op de scheiding was.
Mate waarin belangrijke problemen rond collega's zijn ervaren
Van_de_162_respondenten

Van_de_62_ex;garen

Totaal

20%

Beiden zien problemen

3x

Mannen

17%

Alleen de man ziet ze

6x

Vrouwen

22%

Alleen de vrouw ziet ze

llx

Maar weinigen brengen de arbeidscontacten in verband met hun huwe
lijksproblemen. Dit is toch ook wel begrijpelijk, omdat het voor
man en vrouw om verschillende contacten gaat. De vrouw heeft ze
veelal rond de huishouding en dan gaat het meer om familie, vrien
den, kennissen, buren. Hebben evenwel beiden een betaalde baan,
dan nog blijven de contacten gescheiden. Dit vermindert de kans op
problemen in de eigen relatie. Moeilijkheden die men op het werk
met anderen heeft, kunnen thuis besproken worden en men kan zo ge
zamenlijk een front vormen. De achtergrond ervan is de in onze cul
tuur sterke scheiding tussen thuiswereld en betaalde arbeidswereld.
Vrouwen praten wat vaker over problemen via collega's dan mannen.
Doorgaans praten zij dan wel over de collega's van de man.
Problemen met collega's zijn nauwelijks belangrijke oorzaken van
de scheiding noch motieven of aanleidingen.
Aard van de problemen met collega's
De problemen kunnen ontstaan als de collega's wat vaker over de
vloer komen. Er zijn maar zeer weinigen die op dit punt uitvoerig
zijn. Uit enkele opmerkingen valt op te maken dat-.dezelfde taken
aan de orde zijn als bij vrienden het geval is. Het ontbreken van
collega's (voor een thuiswerkende zelfstandige) wordt als aan moge
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"Als er mensen kwamen ging het goed, dan kon je zien wat ie miste."
Ook de ontbrekende aaoeptatie van die collega's wordt genoemd. "Ze
vond mijn collega's niks. Ik had het gevoel dat ik tussen twee
polen inzat."
Jaloezie treedt op. "Ze was jaloers op mijn collega's, ze zag ze

als een bedreiging."
"Ik had zelf geen collega's en zijn collega's trokken naar mij.
Dat vond ie erg."
Tenslotte wordt het feit gemeld van een eenzijdige situatie ten
aanzien van het thuisontvangen van collega's. "Alleen haar colle
ga's kwamen hier. Vrijgevochten jongens."
Samenhangen van de problemen rond collega's met andere variabelen
Alleen een verband tussen milieu en problemen rond collega's is gevonden en al
léén wat de mannen betreft. In het middenmilieu wordt door ruim één op de drie
mannen de contacten met collega's al3 probleem in het huwelijk ervaren, voor
geen enkele man uit het lagere milieu is dit het geval en voor één op de acht
mannen van het hogere milieu geldt het. Men is niet uitvoerig op dit punt en
uit het verdere levensverhaal van de betrokkenen vallen weinig aanknopingspun
ten te halen die het gevonden verschil kunnen verklaren. Een speculatieve hypo
these ls dat in het middenmilieu wat vaker dan in het hogere en het lagere
milieu mannen gevoelig zijn voor de indruk die hun gezin in hun werkmilieu
maakt. Wellicht hangt dit samen met een bepaalde mate van promotiegerichtheid.

Dat het aspect van (het verschil in) achtergrondkenmerken op deze
plek behandeld wordt, is een gevolg van de moeilijke plaatsbaar
heid. Het heeft van doen met macro-structuren, met verschil van
culturen, met de inbreng van het ouderlijk milieu en het uit zich
in gezinsfunctioneren en in.de sociaal-psychologische relaties.
Omdat de invloed van omgevingskenmerken centraal staat, is deze
plaats gekozen.
Twee mensen met beiden hun eigen historie gaan samenleven. Het is
heel aannemelijk dat uit de combinatie van histories problemen
voor de huwelijksrelatie kunnen rijzen. Belangrijk verschillende
achtergronden kunnen het onbegrip vergroten en daarmee het gevoel
dat de relatie niet bevredigend is. Ook de jeugdsituatie van een
van beiden kan een nawerking hebben in het eigen huwelijksleven.
Het is niet te verwachten dat deze ervaringen vaker bij mannen dan
bij vrouwen voorkomen, noch zijn er duidelijk aanwijzingen dat
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nen. Hooguit kan een oververtegenwoordiging van godsdienstigen
ontstaan. Bij hen kan relatief vaak verschil van godsdienst een
rol hebben gespeeld. In het lagere milieu zal weinig sprake zijn
van een invloed van een verschil in opleiding.
Mate waarin belangrijke problemen rond sociale achtergronden zijn
ervaren
Van_de_162_respondenten
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Totaal
Mannen
Vrouwen

Beiden zien problemen
Alleen de man ziet ze

13x
13x

Alleen de vrouw ziet ze

12x

42%
38%
46%

Nog een relatief groot percentage ziet in verschil in achtergron
den een belangrijk huwelijksprobleem, gezien ook het feit dat huwe
lijken doorgaans tamelijk "homogeen" gesloten worden (Homogeen in
dezen is: man twee à drie jaar ouder dan de vrouw; man iets hogere
opleiding dan de vrouw; zelfde ouderlijk milieu; zelfde godsdienst).
Zoals verwacht is het verschil tussen mannen en vrouwen niet groot,
overigens komt het menigmaal voor (bij 25 van de 62 ex-paren) dat
man en vrouw een verschillende mening erover hebben.
Men kan in sociale verschillen zeer belangrijke oorzaken zien. Een
aantal mensen legt er de nadruk op dat deze in feite de grond oor
zaken vormen. Motieven en aanleidingen liggen soms op een ander
vlak; bij nadere analyse is men meer en meer belang gaan hechten
aan deze verschillen. Wat men zich in het huwelijk niet of vaag (maar
soms ook wel sterk) bewust was, gaat erna de hoofdmoot vormen van
de verklaring. Het gaat het kader vormen waarin het proces ge
plaatst wordt.
Aard van de problemen met sociale achtergrondkenmerken
Bij de expliciete vraag naar de invloed van (verschil in) achter
gronden wordt regelmatig een antwoord met toelichting gegeven.
Soms blijkt dan dat men het een beetje genant vindt om erover te
praten, vooral als het gaat om een eigen maatschappelijk hoger
gewaardeerde positie. Vanuit het traditionele huwelijks- en lief
desideaal behoort de liefde de sociale verschillen onbelangrijk te
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ken dan in verschil in achtergronden. Het blijkt zeer duidelijk dat
men weinig geneigd is spontaan aan deze oorzaken te denken, want
de vrije verhalen leveren nauwelijks materiaal erover. De aard van
de motivaties is dan ook hoofdzakelijk gedistilleerd uit de ant
woorden op de gerichte vraag. Gesignaleerde problemen liggen daar
bij nogal eens in de sfeer van rationalisaties van het gebeuren
achteraf.
Drie belangrijke categorieën zijn te onderscheiden. Het zijn ten
eerste de cultuurverschillen die een huwelijksrelatie parten kunnen
spelen. Overigens is dit de kleinste van de drie categorieën omdat
er onder de respondenten weinig sprake was van verschillende cul
turen. De vijf mensen die hierover spreken zien hierin wel allen
een zeer belangrijke oorzaak. Woorden als "onoverbrugbaar" en "gro
te kloof" worden gebruikt ter toelichting. Sommigen geven recht
streeks de terreinen aan waar cultuurverschillen zich manifesteren,
anderen vertellen in abstractere termen.
Man, 40+
"De cultuur is da grondoorzaak. Ik ban het produkt van een Indische op
voeding. Ik heb geleerd dat Jongens niet huilen, dat is met de 3tok er
in geslagen. Ik was ook jaloers maar dat had ik xo succesvol verstopt
dat me verweten werd dat ik niet jaLoers was. Zo'n patriarchale opvoe
ding doet veel. Het geeft moeilijkheden als Je vrouw zo'n andere cul
tuur niet begrijpt."
Man, 55+
"Wij Aziaten, als we een vrouw liefhebben, dan doen we dat anders dan
de Westerling, dan zitten we niet te vrijen en te zoenen. Maar da gro
te zonden, dat zijn dronkenschap en overspel, daar zullen we niet in
vervallen. Wij laten onze liefde zien in de eerste plaats door hard te
werken voor de toekomst van het gezin. Dat andere is maar lippenservice
uiterliJkhoden."

De tweede categorie die veel meer antwoorden telt, bevat de sociaalculturele verschillen binnen da eigen samenleving. Verreweg het meest wordt

verschil in godsdienst genoemd. Minder vaak - en op dit terrein
uitte zich de gâne, zodat dit een oorzaak kan zijn van de relatief
geringere frekwentie - worden opleidingsverschillen tussen de exgenoten en status-verschillen tussen hun ouderlijk milieu vermeld.
Ruim tien mensen stellen het aan de orde, terwijl verschil in op
leiding veel vaker voorkomt en in de rest van het verhaal in termen
van interesses, communicatie, macht e.d. wel degelijk een plaats
krijgt. Men vindt dat dergelijke verschillen tussen "hoger" en

t.
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opleiding worden nog enkele malen de verschillen in "stadsheid"
van de geboortegemeente genoemd. "Ik was echt zo'n dorpsjongen
en zij kwam van de grote stad."
De godsdienst kan aanleiding geven tot verschillende problemen,
waarvan de opvoeding van de kinderen en het wel of niet dopen be
langrijk zijn. Ook waren de partners soms min of meer verplicht
geweest katholiek te worden. "Maar daarmee bèn je het nog niet",
is een vaker gehoorde reactie.
vrouw, 30+
"Hij is godsdienstig opgevoed. Hij voelde zich als gelovige beter en
dan kun je elkaar slecht bereiken."
Man, 50+
"Jazeker, zij kwam uit zo'n conservatieve gereformeerde hoek. Die kerk
is veel strenger, bijvoorbeeld scheiding wijzen ze helemaal af. Bij
m'n gewezen vrouw is dat helemaal doorgeslagen naar de andere kant."
Man, 45+
"Daar had m'n moeder ook aan gedacht. Ik bedoel niks discriminerende,
maar 't was wel zo. Mijn vader was dokter en die van haar verkocht
ijzerwaar."
Man, 35+
"Geestelijk liep ze wat achter. Ik had er niet zo'n last van, daar
zat ze zelf mee. Ze had een minderwaardigheidsgevoel. Ze had na de
Lagere School niks meer geleerd, ik wel."

De laatste categorie behelst de opvoedingssituatie en ervaringen in de
jeugd. De meesten die hierover praten, halen de opvoedingssituatie

van de ex-genoot aan. Hoewel deze situatie zeker een rol gespeeld
kan hebben, is het voor een aantal mensen daarnaast een manier om
aan te geven dat hij of zij volstrekt niet verantwoordelijk is
voor de scheiding. Sommigen noemen de aard van het ouderlijk gezin
en het type opvoeding. Er wordt gesproken van een erg traditionele
opvoeding, een zakelijke instelling, een militaristische sfeer,
een beschermende opvoeding, een opvoeding die gevoelens remde,
verwend zijn. Een en ander zou bijgedragen hebben tot de moeilijk
heden in het huwelijk. Voorts zijn er mensen die expliciet spreken
van een slechte jeugd (van de ander). Voorbeelden ervan zijn mis
handeling, achtergesteld worden, liefdeloze opvoeding, continue
dronkenschap van de vader, ruziesfeer of domweg een slechte jeugd.
Een ander punt dat aan de orde komt, is de slechte onderlinge rela
tie tussen de (schoon)ouders of het feit dat deze mensen een of
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slotte zijn er verhalen over het leven in tehuizen. Drie mensen
spreken hierover m.b.t. hun ex-genoot en ze komen tot dezelfde
conclusie. Een kind dat in tehuizen leeft, zou in zijn latere in
tieme en andere relaties extra aandacht nodig hebben, "....het was
gewoon aandacht terugvragen van wat hij tekort gekomen was."
Vrouw, 25+
"Ik had geen goeie jeugd gehad en ik kreeg daarvan de terugslag. Hij
kon 't zich niet voorstellen. Hij kon me er overheen helpen, hoopte
ik. Maar hij zei altijd: ga naar de psychiater. Hij had een goeie
jeugd gehad."
Vrouw, 45
"Er was iets dat hem dwarszat. Kwam
uit gesprekken wel gebleken dat z'n
dochters waren beter. Hij kon nooit
als hij dat tenminste deed. Ik weet

wel uit z'n ouderlijk huis. 't Is
moeder hem nooit goed vond. De
laten blijken dat ie van je hield,
't niet.

Vrouw, 50+
"Zijn ouders konden niet samen praten. De mijne bespraken alles."
+
Vrouw, 35
"Ik haatte m'n vader. Tja, of dat invloed had op mijn scheiding? Ik
kan m'n ouders misschien zeggen: als jullie waren gescheiden, had ik
het niet hoeven doen. Dan was ik niet in zo'n ongedifferentieerde brei
terechtgekomen. Alle agressie van m'n moeder werd op mij gericht. Toen
m'n vader een poosje weg was, was ze een engel."

Samenhangen van problemen rond achtergrondkenmerken met andere
variabelen
Milieu noch stroming/ideaalbeelden laat een duidelijke samenhang met dergelijke
problemen zien. In het middenmilieu wordt iets vaker dan in de andere een (mede-)
oorzaak gezocht op dit terrein, en het zijn dan vooral de mannen die dit doen
(55%1. Eén op de twee god3dienstigen zegt dat hier een probleemveld lag, tegen
over 40% van de niet-godsdienstigen. Verschillen van godsdienst(igheid) vormen
dan ook de hoofdmoot van de antwoorden van de godsdienstigen. Leeftijd, huwelijksduur en aan- of afwezigheid van kinderen vertonen geen enkele samenhang.

Faatoren vanuit het gesinsfunctioneren

li>_Taakverdeling_ten_aanzien_van_inkomstenverwerving
Ten aanzien van de taakverdeling heb ik overwogen wat het eerst
behandeld diende te worden, de inkomstenverwerving of de huishou
ding. Zonder een oordeel over het belang van beide te willen uit
spreken heb ik voor het eerste gekozen omdat ik waar mogelijk
streef naar een chronologische volgorde. Zonder geld is er geen
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van geldverdienen ten opzichte van de status van de huishouding,
met de mogelijk daaruit voortvloeiende machtsverschillen.
In deze eeuw groeide de situatie dat de man buitenshuis het geld
verdient en de vrouw thuis blijft voor huishouding en kinderen.
Het is een taakverdeling die derhalve geen diepe wortels heeft in
de geschiedenis. Er worden sinds de tweede helft van de jaren zes
tig steeds meer vraagtekens gezet bij deze verdeling. Een belang
rijk streefpunt van de feministische beweging sinds de jaren zeven
tig is de financiële onafhankelijkheid van de vrouw. Je mag daar
om verwachten dat dit in de huwelijken doorwerkt in die zin dat de
taakverdeling voor de echtparen meer en meer problemen gaat ople
veren. Dit moet dan terug te vinden zijn in de problemen, die gescheidenen noemen uit hun ex-huwelijk. Het lijkt vanuit de hier
gehanteerde theorie voorts te verwachten dat deze problemen zich
het meest voordoen onder jongeren, onder degenen die nieuwere
ideaalbeelden aanhangen en onder degenen uit de hogere milieus.
Daar immers lijkt de onvrede met de bestaande situatie het meest
te zijn doorgedrongen. Verder valt te verwachten dat vrouwen, die
in de afhankelijke positie verkeren eerder problemen ervaren dan
mannen die het geld verdienen.
Mate waarin belangrijke problemen rond de taakverdeling t.a.v.
de inkomstenverwerving zijn ervaren
Van_de_167_resnondenten
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Totaal
Mannen

29%
20%

Beiden zien problemen
Alleen de man ziet ze

Vrouwen

36%

Alleen de vrouw ziet ze

6x
6x
14x

Drie respondenten die problemen zien, doelen daarbij op het feit
dat de vrouw de kost verdiende. De overigen spreken over de situa
tie dat de man de kost verdiende of beiden. Onder de vrouwen
wordt het probleem duidelijk vaker ervaren, hetgeen ook verwacht
is. Een relatief grote groep, ongeveer zeven op de tien responden
ten, zegt geen problemen te hebben gehad. Onder hen komt relatief
iets vaker de situatie voor dat beiden een parttime of fulltime
baan hadden in de laatste huwelijksfase. Maar het verschil is niet
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zegt nog 24% problemen te hebben ervaren. Opmerkelijk is evenwel
dat deze 24% alleen maar vrouwen zijn.
In feite noemen niet zovelen problemen rond deze taakverdeling.
Het komt voort uit het onvermijdelijke karakter dat de taakverde
ling met betrekking tot geldverdienen in vele huwelijken kreeg.
Men trouwde in een tijd dat het vanzelfsprekend was dat alleen de
man verdiende. De vrouw stopte met betaald werken, ze had ook een
relatief lage opleiding in vergelijking met mannen uit haar milieu.
Ook al kreeg men later in het huwelijk het gevoel financieel on
afhankelijk te willen zijn en meer maatschappelijk mee te willen
draaien dan behoorde het al nauwelijks meer tot de mogelijkheden.
Over onmogelijkheden zal dan minder gauw in de relatie "gevochten"
worden. Het uit zich dan op andere terreinen, zoals macht, commu
nicatie e.d. (zie ook taakverdeling huishouding, blz. 269).
De taakverdeling wordt een enkele maal naar voren geschoven als
een van de belangrijkste motieven om te scheiden. Veel vaker ech
ter wordt zij beschreven als een bijkomend probleemveld en dus
mede als een oorzaak van de scheiding. In de spontane verhalen
wordt dit aspect maar weinig aandacht geschonken. Het is een pro
bleemveld dat zich vertaalt in spanningen rond machtsrelaties en
in de communicatie met elkaar. Deze aspecten komen later in dit
hoofdstuk aan de orde, alsook de onderlinge samenhang van de pro
bleemvelden.
Aard van de problemen met de taakverdeling t.a.v. inkomstenver
werving
Zeer geschakeerd zijn de problemen die hier aan bod komen. Het zijn
vaak echte mannenproblemen of vrouwenproblemen, wat ook niet ver
wonderlijk is gezien de sterke rollenscheiding in onze samenleving.
Hoewel er een enkele uitzondering is, gaat het bij de hierna te
onderscheiden categorieën toch steeds Öf om de situatie van de man
Óf om de situatie van de vrouw. Zowel mannelijke als vrouwelijke
respondenten kunnen in beide gevallen iets te melden hebben.
De grootste categorie problemen betreft het wel of niet werken van de
vrouw. In alle vier de mogelijke combinaties worden erover pro

bleem-geluiden gehoord, getuige de hierna volgende typen:
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- Hij wilde niet dat ik betaald werkte, ik wilde wel (vrouw);
- Ik wou dat zij betaald werkte, zij wilde niet (man);
- Ik wilde niet dat zij betaald werkte, zij wilde wel (man).
Vele malen is een van deze problemen aan de orde. Slechts tweemaal
is een ander type aan de orde, dan namelijk gaat het om het werken
van de man, in die zin dat de vrouw stelt dat ze gewild had dat de
man betaald werkte, en niet alleen zijzelf. Hoewel alle vier typen
regelmatig voorkomen, is, opmerkelijk genoeg, de derde iets vaker
geuit dan de overige. Het betreft mannen die vonden dat er extra
geld nodig was, alsook mannen die hun vrouw te afhankelijk vonden
of te weinig maatschappelijk betrokken. Het eerste argument is te
horen bij mensen uit de lagere milieus met een traditioneel gezinsideaal.
Het tweede antwoordtype heeft de achtergronden die eerder in dit
rapport onder "arbeid" zijn genoemd. Het zijn vrouwen die eigen
geld wilden hebben, vrouwen die meer contact met anderen wilden,
of vrouwen die meer wilden presteren dan huisvrouw zijn. Een
enkeling ging stiekem werken. Het eerstgenoemde antwoordtype
wordt vooral gevonden in samenhang met de mededeling dat je dan
àlles kan doen: huishouding en werken buitenshuis. Tenslotte
komt het laatste antwoordtype vooral voort uit een sterk verinner
lijkt ideaalbeeld van de voor geld werkende man en de thuis werken
de vrouw. Hierna volgen enkele toelichtingen.
Vrouw, 30+
"We hadden er ruzie over, emancipatie noemde hij het, ik moest werken,
zei ie. Maar dat kon haast niet vanwege de werktijden en typiste zijn
vond ik helemaal niet leuk."
Vrouw, 35+
"Ik wilde werken, maar 't mocht niet. Maar wat moet je, steeds zo in
huis. Moest kraakhelder zijn. Het komt allemaal door zijn opvoeding.
Ik had ook geen beheer over 't geld. Moest er altijd verantwoording
over afleggen. Km je beter zelf werken."
Ex-paar, 35+
Mem : "Als ze ook verdiend had, had ze recht van spreken. Maar ze
wilde niet werken. Van mij mocht het best. In 't begin ging 't
goed, ze liet mij de grote gang van zaken regelen, maar op 't
laatst bemoeide ze zich met alles."
Vrouw: "Ja, hij wilde dat ik mee verdiende. Maar ik zei: dan moet jij
binnen ook wat doen. Dat deed ie niet."
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"Ik had verschillende redenen dat ik wou dat zij werkte. Ten eerste dat
ze meeliep in 't maatschappelijk bestel. Niet dat enge kringetje maar
een brede horizon. Ten tweede hadden we het financieel niet ruim."
Man, 30+
"Ik ervaar het als een belemmering dat I. (ex) geen baan had. Ze was
te afhankelijk van mij. Het was voor mij een probleem, niet voor haar."
Man, 40+
"Zeer slecht. Als je normaal getrouwd bent, moet de vrouw het werk doen
thuis en de man kan wel eens wat helpen. Zolang 't kan, moet de man 't
geld verdienen en niet de vrouw. Maar zij wou per se werken in die bar."

Een tweede belangrijke categorie van problemen is de dubbelrol (van
de vrouw). Steeds is het de vrouw zelf die haar combinatie van be
taald werken en huishouding als een spanningsveld vermeldt. Één
maal wordt door een man zijn eigen dubbelrol gememoreerd; dit ge
beurt vanuit inzichten die van de vrouwenbeweging afkomstig zijn.
Het zijn vooral vrouwen uit de hogere milieus die deze dubbelrol
naar voren schuiven. Verder wordt verteld dat eerst ervan uitge
gaan was dat 't zo hoorde: je gezin mag niet onder je werk lijden,
waar het tenminste werk van de vrouw betreft. De bewustwording
dat het ook anders zou kunnen, was vaak tijdens het huwelijk ge
komen, maar soms erna.
+
Vrouw, 25
"Ik had die avondstudie en een halve baan en de huishouding dus, want
dat vond ik vanzelfsprekend mijn taak. Maar het was te druk. Ik was
erg gespannen, alles was star georganiseerd. Als er iets mis ging in
de planning, was ik in paniek."
Vrouw, 35+
"Ben gaan werken, zijn inkomsten waren te weinig. Eerst met een hou
ding: niemand mag het merken, werken is m'n hobby. Ik kwam ook altijd
uitgerust thui3, want met moeheid kan je je gezin niet belasten. Ik
was er trots op dat ik verdiende, maar hij heeft er niets van gezien.
Dat was weer een stuk van m'n hart."
Man, 35+
"Ik had schuldgevoelens. Ik had verantwoordelijkheden in m'n werk, m'n
extra opleiding en ik had verantwoordelijkheden in m'n gezin. Dat gaf
spanning."

De volgende categorie, die even vaak aan de orde komt als de voor
gaande, betreft de afhankelijkheid van de vrouw. Zowel mannen als vrou
wen noemen dit aspect. Deze financiële afhankelijkheid wordt meest
al gezien in het licht van het niet zelf verdienen van de vrouw,
maar het komt ook voor dat de vrouw wel verdient en al haar geld
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dit onderzoek geen mededeling te vinden. Door vrouwen werd het
soms als heel onplezierig ervaren dat ze niet rechtstreeks via
eigen verdiensten konden beschikken over geld. Sommigen melden
dat ze het altijd eerst vroegen als ze iets kochten dat buiten de
directe huishouding viel.
+
Vrouw, 35
"Ik vond het vreselijk dat ik afhankelijk was. Mijn inkomen werd be
schouwd als een meegenomen zakcentje. Mijn werken werd door hem ook
niet gewaardeerd als iets dat belangrijk was. Eigen geld was voor mij
wezenlijk en dat heeft ie niet aangevoeld. Daar waren stinkende ruzies
over."
Man, 35+
"Ze had zelf geen geld en voelde zich heel afhankelijk. Ik had haar
ook wel kortgehouden, maar ik begreep dat toen niet."

Een vierde categorie kan omschreven worden als de gekrenktheid van
de man. Het zijn vooral vrouwen die zeggen dit te hebben waargeno

men. Het betreft zijn gekrenktheid vanwege het feit dat de vrouw
überhaupt werkt, terwijl de man genoeg behoort te verdienen om
een gezin te onderhouden. Ook doet het probleem zich voor als de
vrouw meer verdient dan de man. Het wordt menigmaal haar tweede
probleem, naast de combinatie geldverdienen en huishouding. Eén
man vertelt dat zijn vrouw liet merken dat het eigenlijk een gunst
was dat zij buitenshuis ging werken.
Vrouw, 35+
"Doordat ik ging werken, voelde hij zich aangetast. Dat was de nom van
die tijd. Hij voelde zich erdoor vernederd. Alsof hij de kost niet kon
verdienen. Ik probeerde het uit te leggen. Vergeefs. Hij begon te drin
ken. Familie verweet het me, dat ik werkte."

Tenslotte zijn er nog de antwoorden die verwijzen naar de oarrière
van de man, of naar zijn poging veel geld te verdienen. De druk om

vooruit te komen kon onder jongeren op zichzelf al een belemmering
zijn voor een goede paarrelatie. Het zijn eigenlijk alleen mannen
die dit aspect te berde brengen, er zijn in dit onderzoek geen
vrouwen die expliciet klagen over een te grote of te geringe carrièregerichtheid bij de ex-echtgenoot. Overigens zijn er wel vrou
wen die vinden dat hun man teveel tijd in zijn werk stopte.
+
Man, 45
"Het huwelijk was erg prestatiegericht. Ik ben gaan studeren, maar geld
interesseerde me niet. Van haar kant was de druk op mij om meer binnen

- 268 te halen groot. Ze wou me graag als directeur zien."
Man, 35+
"Ik was veel weg, kwam vaak laat thuis. Overwerken voor een huis hè.
Bedrijfje op poten zetten. Dat huis vond ze wel leuk maar dat werken
vond ze maar niks. Daar zat m'n schoonmoeder ook tussen. Die vond dat
d'r lievelingsdochter het financieel niet zoveel slechter moest hebben
dan d'r andere dochter - dat was dus m'n vrouw. Hard werken - vrouwen
willen 't niet meer. Ben vaker verloofd geweest, altijd raakte 't uit
omdat ik te hard werkte. Vrouwen willen niet meer vooruit, ze krijgen
kippevel van overwerk. Ze willen je de hele avond thuis hebben zitten.
Ik zeg dein: moet je zien dat je een WW-er krijgt."

Samenhangen van problemen rond de taakverdeling t.a.v. inkomsten
verwerving met andere variabelen
Samenhangen tussen problemen rond inkomstenverwerving en andere variabelen zijn
duidelijk aanwijsbaar. Door vertegenwoordigsters van nieuwere stromingen/ideaal
beelden (stroming vijf: open paar-relatie met zelfstandigheid ieder en stro
ming zes/zeven: nadruk op vriendschappen) worden relatief vaak problemen op dit
terrein genoemd. Bij de meer traditionele stromingen ziet 28% van de vrouwen
het als een probleem, bij de nieuwere 53%. Onder de mannen is de differentiatie
veel geringer. Deze uitkomst is wat de vrouwen betreft analoog aan de verwach
ting. De traditionele rolverdeling tracht men te doorbreken in deze nieuwe
ideaalbeelden. Dat het probleem daarbij vaker gevoeld wordt door de vrouw dan
door de man is niet verwonderlijk. Zij is degeen die een dubbelrol heeft, van
zijn geld afhankelijk is, of "opgescheept zit" met zijn (vermeende) gekrenkt
heid. Het betreft haar directer omdat vooreerst nog veel meer aan de orde is
of zij haar takenpakket zal wijzigen dan of hij dat zal doen. Het milieu laat
geen rechtlijnig verband zien en ook geen onderscheid daarbij tussen mannen en
vrouwen. In lager en hoger milieu worden relatief meer problemen genoemd dan
in het middenmilieu. De problemen zijn wel van verschillende aard. In het lagere
milieu komt de (vermeende! gekrenktheid vaker voor, in het hogere milieu vormt
de gesignaleerde dubbelrol van de vrouw een probleem alsook 's mans wens dat
zijn vrouw gaat werken om maatschappelijk mee te draaien.
Een verschil bestaat er verder tussen godsdienstigen en niet-godsdienstigen.
De godsdienstige mannen zeggen relatief vaak dat er een probleem lag, de gods
dienstige vrouwen daarentegen zeggen minder vaak dat op dit terrein de spannin
gen lagen. Dit laatste verschil komt eveneens in de volgende paragraaf bij de
taakverdeling rond de huishouding aan de orde en daar wordt er dieper op inge
gaan.
De huaelijksduur (a.q. Zeeftijdl laat enige samenhang zien met de aanwezigheid
van deze problemen. De middelkorte en middellange huwelijken hebben vaker pro
blemen op dit terrein ervaren dan de korte en lange huwelijken. Hoewel het in
tegenspraak lijkt met de verwachting dat jongeren sneller rol-problemen ervaren,
is dit verband wel verklaarbaar. Onder de jongeren komt het meer voor dat de
partners, overigens naar beider genoegen, een min of meer gelijkwaardige baan
hadden. Men was nog in de fase vóórdat er kinderen geboren waren, waardoor de
problematiek minder speelde. Bij de lange huwelijken werden vaak geen problemen
ervaren, omdat de rolverdeling sterk verinnerlijkt was. Zowel man als vrouw
vindt dat het zo hoort. Deze uitkomst strookt met de theoretisch onderbouwde
verwachting die in het begin van de paragraaf geuit is.
Mensen met kinderen hadden vaker problemen dan mensen zonder kinderen (32% resp.
20% met problemen).. Hierboven werd reeds aangegeven dat in een kinderloze situa
tie het gemakkelijker is de qua geldverdienen gelijke rolverdeling te krijgen
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lijk is dat de gezinsfase bij uiteengaan een belangrijke rol speelt. Relatief
vaak (59%) worden problemen genoemd door mensen die kinderen hebben waarvan de
jongste tussen de 12 en 18 jaar is. Zij zijn veel sterker vertegenwoordigd dein
de mensen met jonge kinderen (30%). Het is begrijpelijk omdat juist in deze
gezinsfase voor vrouwen de toekomst een vraagteken kan gaan worden. Met jonge
kinderen hebben zij veel te doen en dan komen zij minder toe aan de gedachte
of een baan wellicht een aantrekkelijke mogelijkheid zou zijn. Als de kinderen
ouder zijn, wordt het werk geringer en gaat daarmee de vraag komen hoe het
verdere leven richting gegeven moet worden op het terrein van de (on)betaalde
arbeid. Het zijn dan ook vooral de vrouwen die in deze gezinsfase problemen
noemen.
Tenslotte is een samenhang aanwezig van deze taakverdelingsproblemen met de
relatieve tijdsduur dat men in het huwelijk uiteengaan overwoog. Door degenen
die er nooit of pas de laatste periode aan dachten, worden deze problemen min
der genoemd dan door degenen die er het hele huwelijk of een groot deel van
het huwelijk mee bezig waren geweest (19% resp. 42%). Als de afzonderlijke ver
halen erop geanalyseerd worden, blijkt dat problemen rond de inkomstenverwerving
ingrijpende problemen zijn die echter niet een directe aanleiding voor een schei
ding zijn. Men kan er lang mee rondlopen. Voorts blijkt dat bij een als rela
tief slecht ervaren huwelijk de geldzaken - "mijn geld" of "jouw geld" en de
afhankelijkheden eromheen - snel een extra verstorende factor worden. Alleen
als er sprake is van liefde wil men echt delen; dit geldt zowel voor de ver
dienende partner als voor de financieel afhankelijke partij.
2i_Taakverdeling_ten_aanzien_van_de_huishoudin3

De huishouding is in onze samenleving het terrein van de vrouw,
het is onbetaald werk dat op zichzelf een lage status heeft. Ook
in de betaalde sector zijn de lonen voor schoonmaakwerk laag. Maar
omdat het verweven wordt gezien met warme gevoelens die de vrouw
voor haar gezinsleden koestert, wordt het op een ander niveau ge
bracht. Gesteld wordt dat een goed(el, gezellig(e) huis(houding)
een belangrijk fundament vormt van waaruit de man zijn plaats in
de maatschappij aankan en van waaruit de kinderen een goede basis
krijgen voor een evenwichtig leven later. Daarmee krijgt het werk
een anderssoortige status. Het werd in het begin van deze eeuw als
een groot goed beschouwd dat de welvaart zodanig steeg, dat vrouwen
niet meer de kost hoefden te verdienen. Zij konden thuisblijven en
dit belangrijke werk op zich nemen. Het was voor het eergevoel van
de man belangrijk dat hij genoeg verdiende voor het hele gezin.
De gezinnen werden kleiner, de huishoudelijke apparatuur werd ge
meengoed en de opleiding van vrouwen steeg. Dit resulteerde in een
stijgende ontevredenheid onder vrouwen met de hen toebedeelde ta
ken. Ze namen niet (of weinig) deel aan het maatschappelijke ver
keer en ze deden werk waar ze vaak volstrekt niet toe waren opge-
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de ongelijke taakverdeling tot een belangrijke "topic". Gesteld
wordt dat man en vrouw een gelijk aandeel zouden moeten hebben in
huishouding, kinderopvang en geldverdienen. Deze ideeën kunnen
in de privë-situaties tot spanningen geleid hebben. Mogelijk is
dat beiden ze aanhangen maar dat het niet lukt bestaande patronen
te vervangen. Mogelijk is ook dat de een de nieuwe ideeën zich
meer eigen maakt dan de ander zodat men het oneens is over de taak
verdeling. Het betreft in de traditionele situatie het werk van de
vrouw en verwacht mag worden dat vrouwen vaker op dit terrein een
probleem ervaren dan mannen.
Welke verdere samenhangen zijn er te verwachten? Daar de nieuwe
denkbeelden voorlopig vooral aansloegen in de hogere milieus, bij
vrouwen met een relatief hoge opleiding en bij mensen met nieuwe
ideaalbeelden, mag verwacht worden dat bij hen een oververtegen
woordiging te vinden is. De ouderen zijn vaak degenen die de tra
ditionele rolverdeling als vanzelfsprekend ervaren, zij hebben
zich lang vöör de herleving van de vrouwenbeweging deze patronen
eigen gemaakt. Zij zullen derhalve minder vaak problemen rond de
verdeling van huishoudelijk werk ervaren hebben.
Mate waarin belangrijke problemen rond de huishoudelijke taakver
deling zijn ervaren
Van_de_l67_respondenten

Van_de_62_ex^garen

Totaal
Mannen

39%
34%

Beiden zien problemen
Alleen de man ziet ze

23x
8x

Vrouwen

44%

Alleen de vrouw ziet ze

I8x

Vrouwen zien vaker problemen dan mannen hetgeen ook verwacht is.
Over het geheel genomen worden echter niet zo vaak belangrijke pro
blemen op dit terrein ervaren (in vergelijking met andere onder
zochte aspectenl. Twee op de vijf respondenten, dus een minderheid
zien ze (bij de ex-paren zijn het relatief meer mensen omdat onder
hen relatief beschouwd meer hoogopgeleiden zijn dan in de hele
groepl. Dat niet zo velen spreken van problemen komt, behalve door
zaken als ideaalbeelden, huwelijksduur, socialisatie periode, ook
door het feit dat de situatie die er was noodgedwongen geaccepteerd
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de vrouw accepteert het dan of legt zich erbij neer dat zij de
huishouding moet doen. Het is of lijkt een logisch gevolg. Onvrede
met de algehele taakverdeling zonder dat er veel aan te verande
ren valt, meldt zich dan eerder via macht en communicatie dan via
pogingen verandering in de huishoudelijke taken aan te brengen.
Later in dit hoofdstuk zal dan ook blijken dat de machts- en
communicatieproblemen legio zijn. Menigmaal hangen deze problemen
zonder dat men het zich direct bewust is, nauw samen met een onge
lijkwaardige rol- en taakverdeling.
Evenals bij de taakverdeling rond geldverdienen kan de huishouding
een belangrijke spanningsbron zijn zonder een directe aanleiding
of hoofdmotief voor de scheiding te betekenen. Het wordt door de
respondent gezien als éën van de vele (of niet zovele) probleem
velden. Het is voor slechts enkelen een doorslaggevend motief ge
weest. Dat was het geval als men het gevoel had helemaal alleen
voor huishouding èn kinderverzorging te staan. Dat het geen direct
motief was, neemt niet. weg dat voor velen deze problemen sfeerbe
palend waren in het huwelijk.
Aard van de problemen met de huishoudelijke taakverdeling
Drie op de vijf respondenten zegt geen problemen rond de huishou
ding ervaren te hebben. Onder hen zijn mensen die tevreden waren
met de traditionele rolverdeling, "'t Was een mensje uit de kunst.
Wat haar ogen zagen, konden haar handen. De huishouding deed ze
perfect, niets op aan te merken." Verder zijn er enkelen die op
een bevredigende manier een meer gelijke rolverdeling tot stand
hadden gebracht. In de paar gevallen dat rolomwisseling had plaats
gevonden, worden steeds problemen op dit terrein genoemd. Zowel de
omgevingsdruk als de eigen verinnerlijking van waarden vormt er
de oorzaak van.
Zoals in de vorige paragraaf over geldverdienen de "vrouwenpro
blemen" de overhand hadden, zo staan hier de "mannenproblemen"
centraal. Hiermee worden niet de problemen bedoeld door vrouwen of
mannen geuit, maar de problemen rond vrouwen resp. mannen. Het is
een begrijpelijk gevolg van de traditionele taakverdeling. Geldverdienen is de taak van de man, problemen ontstaan over het al
dan niet betaald werken van de vrouw. De huishouding is de taak van
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man. Hoe worden de problemen verwoord?
Verreweg de grootste categorie vormen de antwoorden die samenhangen
met het geringe aandeel van de man. Het zijn vooral vrouwen, maar toch
ook enkele mannen, die dit naar voren brengen. Soms beschrijft men
het als een onbewust probleem dat men zich na het huwelijk pas
ging realiseren. Maar meestal waren er ruzies en irritaties rond
deze aspecten. Mannen tonen öf spijt over hun, in eigen ogen, ge
ringe activiteiten, Öf ze hebben de problemen van hun ex-vrouw ge
signaleerd zonder het gevoel te hebben zelf tekort te zijn gescho
ten. Hieruit ontstaat de situatie dat vrouwen na verloop van tijd
de worsteling om een meer evenwichtige taakverdeling opgeven en
de scheve verdeling dan maar accepteren. Men ziet het dan niet
meer steeds als een probleem in het huwelijk, wat er eveneens toe
bijdraagt dat het percentage problemen niet zo hoog is.
Een enkele maal kwam het voor dat men duidelijke afspraken vooraf
had gemaakt over de taakverdeling en dat deze afspraken niet na
werden gekomen. Maar veel vaker had men helemaal geen afspraken
gemaakt. Men had vage, veranderende verwachtingen over het aan
deel van de ander. Deze onduidelijkheid in een tijd dat aan tradi
tionele vormen getornd ging worden, is een problematische kant
van de zaak. Sommige vrouwen leggen het verband met de andere re
latie-aspecten. "Hij hoefde eigenlijk alleen maar een huishoudster."
Zij zijn minder geschokt door het feit dat ze zelf al het huise
lijk werd deden, dan door het feit dat de relatie verder zo weinig
inhield.
Het geringe aandeel van de man wordt genoemd vanuit situaties dat
beiden een betaalde baan hadden, dat alleen de man een betaalde
baan had en vanuit de situatie dat alleen de vrouw een betaalde
baan had. In dat laatste geval studeerde de man of "liep in" de
WW of WAO. Vaak proberen de vrouwen bij hun opmerkingen een ver
klaring te geven voor de onbevredigende situatie. De oorzaak zoeken
zij meestal bij de man. Zijn schaamte voor het type werk, zijn op
voeding, zijn luiheid, of zijn angst voor de reactie van de omge
ving worden opgevoerd. De volgende uitspraken vormen een toelich
ting op dergelijke spanningen.
Ex-paar, 30+
Hij: "We woonden op die flat. Ik herinner me uit die tijd die typische
rolpatronen. Ik deed geen moer."
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je doet het dan maar. Daar ben je in opgevoed. Maar 't gaf gren
zeloze irritaties."
Vrouw, 35+
"Hij kon heerlijk rustig in bed blijven liggen, of op z'n stoel blij
ven zitten, ook al had ik 't nog zo druk. Dat was geen kwaadwilligheid,
maar ik dacht wel: deed ie maar wat."
Vrouw, 25+
"Het huishouden deed ik vanzelfsprekend èn ik was kostwinner. Het week
end zat 't propvol vrienden, ik maar hapjes maken. Dat was ie zo gewend,
z'n moeder heeft zich ook steeds opgeofferd."
Vrouw, 30+
"Hij deed niks. Als je allebei werkt, moet je allebei wat doen. Iets
ervan zeggen, hielp zo weinig."
Vrouw, 25+
"Hij was zo opgevoed, z'n moeder was een sloofje. Er waren negen kin
deren die zaten te niksen en zeiden: moe, een pilsje, moe dit, moe dat.
En dat deed ze. Hij (ex) verdomde het om nog een kopje koffie in te
schenken, helemaal als iemand van zijn familie er was. En als mijn fa
milie er was, sloofde ie zich enorm uit. Ik vroeg 't wel eens als z'n
familie erbij was en dan kregen we na afloop ruzie, dan zei hij: ik
sta voor paal."

Een tweede grote categorie vormen de antwoorden waaruit blijkt dat
de man_wel hielp maar dit betrof (zeer) vrijblijvend helpen. Relatief
veel mannen geven een antwoord op dit terrein en hun hulp wordt
door henzelf zeker niet steeds als weinig ervaren. Vaak juist me
moreren zij hun werk in huis om te tonen dat de klachten van
hun ex-vrouw niet realistisch waren. Vrouwen die deze categorie
bevolken, zeggen dat de hulp nooit spontaan was, er moest altijd
om gevraagd worden. Of ze melden dat àls hij hielp, hij er sterk
de nadruk op legde. "Hij hielp wel 's, maar met zo'n kwek." Als
negatief is ook ervaren dat de man beledigd was als hij niet voor
zijn huiswerk bedankt werd. Uit al deze voorbeelden blijkt dat de
man wel (af en toe) hielp maar de huishouding niet als zijn eigen
(mede-)verantwoordenjkheid zag.
Man, 50+
"Ik bracht d'r 's ochtends thee op bed. Je wilt iets doen hê. En de
luiers heb ik weieens omgewisseld. Maar 't hielp allemaal niks."
Man, 35+
"Volgens haar deed ik te weinig. Later verweet ze me dat. Ik zei vaak:
kan ik je helpen? En ik hielp altijd met de afwas mee."

Een derde, niet onbelangrijke categorie, vormen de antwoorden waar
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teveel in de huishouding deed of moest doen. Vele mannen en één vrouw

geven een dergelijk antwoord. Het zijn zowel enkele mannen die
alleen de kost verdienden als mannen waarvan de ex-vrouw ook een
baan had tijdens het huwelijk. De enige vrouw die ervan repte,
heeft een weinig voorkomende mening. "Hij hielp altijd, bij het
sullige af. Daarop is 't kapot gegaan, dat ie altijd precies deed
wat ik zei."
De volgende uitspraken vormen een illustratie van deze onlustge
voelens.
Man, 40+
"Ik moest erg veel doen ln de huishouding en ook voor de kinderen.
Zij sliep tot 12 uur uit en dirigeerde het huishouden vanuit d'r bed.
En na m'n werk begon ze me altijd gelijk te vertellen wat ik moest
doen. Ik loop dan nog in m'n denkproces, ben niet direct beschikbaar
voor anderen. Dodend is dat."
Man, 30+
"Ze had geen tijd voor boodschappen. Of ik dat nog even wilde doen als
ik thuiskwam. Toen bleek, ze had een buurvrouw en daar zat ze al vanaf
half elf tot in de middag mee aan de sherry. Ze had geen tijd meer voor
andere dingen."
Man, 50+
"Ze heeft me veel laten doen. Ze liet me rustig koffie inschenken, ook
als er visite was. Als ik thuiskwam moest ik de aardappelen nog weieens
schillen. En dat is niet goed hè. Nou moet ik er wel bij zeggen dat zij
ook werkte, dat wel."

Nauw aansluitend bij de voorgaande categorie zijn de antwoorden
die erop wijzen dat de vrouu het huishoudelijk werk niet goed deed, of
dat ze niet degelijk was. Het zijn twee mannen die hier expliciet
mee voor de dag komen. Een van beiden hangt in sterke mate de ide
aalbeelden van het traditionele gezin aan, de ander was traditio
neler in zijn denken. Hij is in eerste instantie gerekend tot de
tweede stroming. De antwoorden zijn dan ook gegeven vanuit de idee
dat de kwaliteiten van de vrouw vooral zijn af te meten aan de
wijze waarop zij de huishouding verricht.
Man, 40+
"Ze deed niet fatsoenlijk huishouden. Het eten was niet op tijd klaar,
de ramen lapte ze haast nooit. Ze ging op stap naar kennissen, ook naar
die waar ze overspel pleegde. Ik moest veel doen. De buren zeien wei
eens: Hé, Jan, hoe is 't, ben je getrouwd of vrijgezel?, als ik weer
eens ramen stond te lappen."

Hoewel de genoemde spanningen veel van doen hebben met de zich ver

- 275 breidende ideeën over vrouwenemancipatie en het ntannenaandeel in
de huishouding, zijn de laatste die hier aan de orde zijn er ex
pliciet op gericht. Twee aspecten worden aan de orde gesteld. Als
eerste zijn er de eindeloze discussies over wie wat diende te doen
en de "eeuwige machtsstrijd" die ermee gepaard ging of er het ge
volg van was.
"Jarenlang hebben we erover gevochten en tenslotte hadden we 't
wel rain of meer in de helft verdeeld", vertelt een respondente.
Het andere aspect wordt uitgebreid aan de orde gesteld door een
respondent die vertelt dat de ongelijke emanoipatiesnelheid (vond de
taakverdeling) van hem en zijn ex-vrouw tot de breuk leidde. Hij is

van mening dat met meer geduld van haar kant voor zijn wat trager
tempo er nog veel ten goede had kunnen keren. Naar eigen zeggen
zag hij wel in dat gelijke taakverdeling en in het algemeen ge
lijke mogelijkheden voor man en vrouw goede zaken zijn. Hierna
volgt een kort stuk uit zijn betoog. Omdat de informatie over dit
aspect menigmaal sterk versnipperd ligt door het gehele interview
heen, wordt hier volstaan met slechts een illustratie.
Man, 35+
"Ik ging koken, dat vond ik leuk. Ik'kreeg er ook complimentjes over.
Ik veranderde langzaam. E. (ex) zag het toch nog niet zitten, ze kon
't niet geloven dat ik veranderde. Het is eigenlijk stuk gelopen op
verschil in tempo. Zij was in mijn ogen een sneltrein. Ze werd ook
radicaal, ze ging heel uitdrukkelijk dingen doen zonder mij."

Samenhangen van de problemen rond de huishoudelijke taakverdeling
met andere variabelen
Een duidelijk verband bestaat er tussen de mate waarin er problemen op dit ter
rein zijn ervaren en de stroming/ideaalbeelden alsook het milieu waartoe de
respondenten gerekend kunnen worden. In het lagere milieu en bij de traditionele
derde stroming zijn de minste mensen te vinden die de huishoudelijke taakver
deling als een probleem ervaren hebben. Deze samenhang werd in het begin van
deze paragraaf verwacht; in deze groepen wordt de bestaande rolverdeling als
goed of vanzelfsprekend beschouwd. Het valt moeilijk vast te stellen of de ide
aalbeelden dan wel het milieu de doorslaggevende factor vormen. Van beide lijkt
afzonderlijk een invloed uit te gaan. Vanuit het ideaalbeeld ligt de nadruk op
het goede en de vanzelfsprekendheid van de vrouwelijke arbeid in huis. Vanuit
het milieu komt daarbij dat vrouwen in het lagere milieu meer gericht zijn op
geleid voor het werk dan vrouwen in midden- en hoger milieu. Er bestaat voor
de hoger opgeleide vrouwen een grotere discrepantie tussen het werk als gezins
verzorgster en het werk waarvoor zij is opgeleid. Tabel 28 toont de verschillen.
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huishoudelijke taakverdeling naar stroming, milieu en geslaakt. In
procenten.
Vrouwen

Totaal

Mannen

Derde stroming (gezinsideaal)

33

30

36

Vierde stroming (samen groeien)

38

25

46

Vijfde stroming (zelfstandigheid
in paarrelatie)

44

33

50

Zesde/Zevende stroming (vriend
schapsnetwerken)

65

70

63

Lager milieu

29

22

33

Middenmilieu

42

38

47

Hoger milieu

49

42

56

Totale respondentengroep

39

34

44

De godsdienstigheid van da respondenten laat alleen een samenhang met deze va
riabele zien onder de vrouwen. Het blijkt dat godsdienstige vrouwen beduidend
minder geneigd zijn over spanningen op dit vlak te reppen dan niet-godsdienstige
vrouwen. Zeker is dat de samenhang met de ideaalbeelden dit verschil mede ver
oorzaakt. Maar ook binnen dezelfde ideaalbeelden treadt het onderscheid op, Bij
nadere bestudering van het kwalitatieve materiaal is het aannemelijk dat de
psychologische instelling een variabele is die meespeelt. Godsdienstige respondentes hebben zich sterker eigen gemaakt, dat een mens niet teveel moet klagen.
Voor de godsdienstige mannen in dit onderzoek is dit minder het geval. Zou de
superieure positie die de traditionele kerkelijke leer de man toebedeelt ervan
een oorzaak zijn? Overigens moet bedacht worden dat het om een klein aantal
gaat, de meerderheid van de respondenten zegt niet godsdienstig te zijn.
Bestudering van de samenhang van dergelijke problemen met huwelijksduur a.q.
leeftijd levert op dat er weinig verschil tussen de categorieën bestaat, be
halve wat betreft de lange huwelijken (ouderen). Deze uitkomst is analoog aan
hetgeen verwacht werd vanuit de theoretische oriëntatie. Ook hier blijken rela
tief veel problemen gemeld te worden door mensen die uiteengingen bij de gezins
fase met alleen nog kinderen ouder dan twaalf jaar. De aan- of afwezigheid van
kinderen maakt weinig verschil in de mate waarin problemen waren ervaren.

3i_Financiële_aangelegenheden
Menig theoreticus gaat ervan uit dat het materiële de ideeën (in
hoge mate) bepaalt. Dit wordt op macroniveau zowel als op micro
niveau het geval geacht. Men hoeft bepaald geen Marxist te zijn om
in te zien dat de materiële omstandigheden een invloed van belang
kunnen uitoefenen in het microklimaat
worden dat in vele gevallen materiële
scheiding hebben geleid. Het gezin is
enigheid over het functioneren van de

van het gezin. Verwacht mag
problemen mede tot de echt
een economische eenheid. On
eigen economie kan optreden.
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de betrokkenen geheel verschillend is, terwijl wel als ideaal geldt
dat man en vrouw gelijkwaardig zijn en dat gezamenlijk de beslis
singen, ook over geld, worden genomen. Deze wens tot democratische
verhoudingen met een eenzijdige geldinbreng kan in menig gezin een
spanningsbron van betekenis vormen, waarbij zowel mannen als vrou
wen problemen kunnen ervaren. Hoewel de aard van de problemen zal
verschillen, is het niet waarschijnlijk dat het om een seksegebon
den item gaat.
Omdat de hoogte van het inkomen nauw samenhangt met het milieu - in
het lagere milieu heeft men minder geld ter beschikking dan in mid
denmilieu en hoger milieu - mag verwacht worden dat de samenhang met
deze variabele aanwezig is. Waar weinig geld is zullen eerder pro
blemen rijzen. Als mensen dan schulden maken, ontstaan nieuwe pro
blemen. Verder zal ook de aanwezigheid van kinderen dit effect te
weeg brengen. Van de paren zonder kinderen hebben bovendien vaak
beiden een baan, zodat de financiële situatie rooskleuriger kan
zijn. Daardoor is het ook aannemelijk dat in de categorie korte
huwelijksduur relatief niet vaak problemen worden aangetroffen.
Los van de factor milieu c.q. inkomenshoogte lijken er geen redenen
te zijn om een samenhang tussen ideaalbeeld en financiële problemen
te veronderstellen. Ook al zou het materiële het ideële in zekere
mate bepalen - uit hoofdstuk VII blijkt dat er bepaald geen recht
lijnig verband aanwezig is tussen inkomenshoogte en ideaalbeelden dan behoeven de verschillende ideële stelsels zich nog niet van
elkaar te ónderscheiden door de mate waarin problemen voorkomen
bij huwelijken.
Mate waarin belangrijke problemen rond financiën zijn ervaren
Van_de_167_respondenten

Y2D_äe_§2_ex^garen

Totaal
Mannen

41%
34%

Beiden zien problemen
Alleen de man ziet ze

lOx
llx

Vrouwen

46%

Alleen de vrouw ziet ze

12x

Het blijkt niet zo te zijn dat financiële problemen in zeer veel
huwelijken een rol van betekenis spelen, zoals nog wel eens ver
wacht wordt. Twee van de vijf respondenten hebben deze problemen
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nen, al hoewel bij de 62 ex-paren de situatie tussen mannen en
vrouwen niet sterk verschilt. Dat het percentage vrouwen hoger
ligt is vooral een milieu-invloed. Straks zal blijken dat de vrou
wen uit het lagere milieu oververtegenwoordigd zijn.
De materiële problemen leiden vaker dan bij de taakverdeling rond
kostwinnerschap en huishouding het geval is, rechtstreeks tot de
echtscheiding. Met andere woorden, het gaat hierbij vaker om
hoofdmotieven om te scheiden. Dit is vooral in het lagere milieu
het geval. Men accepteert het uitgavenpatroon van de ander (vol
strekt) niet en hoopt er door een scheiding beter op te worden.
Daarmee kunnen financiële problemen belangrijke oorzaken en mo
tieven van de echtscheiding vormen, zij zijn in mindere mate een
directe aanleiding.
Aard van de problemen met financiële aangelegenheden
De financiële problemen zijn te verdelen in twee grote hoofdcate
gorieën en een kleine restcategorie. Verreweg de meeste opmerkin
gen worden gemaakt met betrekking tot een te royaal uitgavenpatroon o.q.
sóhulden. Evenveel mannen als vrouwen stellen dit aan de orde. De

meeste respondenten beschuldigen de ander van een 'gat in de hand'
te hebben, te materialistisch te zijn, teveel schulden te hebben
gemaakt e.d. Een typische mannenuitspraak betreft het kopen van
de vrouw op afbetaling. Het gaat dan om kleding, huishoudelijke
apparaten, huisinrichting e.d. Niet zelden wordt daarbij het
postorder bedrijf genoemd als een te grote verleiding voor de exvrouw. Typische vrouwenuitspraken betreffen de koop van auto's en
het drankgebruik van de man. "Werkelijk waar, je zal 't niet gelo
ven, hij heeft vijf auto's in die paar jaar gekocht" of "Hij dronk
't geld op." Opmerkelijk is nog dat onder de tien paren waarvan
beiden problemen hebben ervaren, er zes waren waarvan man èn vrouw
in deze categorie vallen. Beiden zeggen dan dat de ander teveel
uitgaf c.q. schulden maakte. Het zijn hoofdzakelijk paren uit het
lagere milieu.
Behalve de verwijten aan het adres van de ander zijn er ook enkele
respondenten die de schuldvraag in het midden laten dan wel beiden
als "schuldigen" zien. Ze spreken in het eerste geval van een chro
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tuatie deed zich voor als gesteld wordt dat beiden een gat in de
hand hadden. "We kochten steeds domme dingen. Je moest constant
oplossingen zoeken om de gaten te dichten." Tot de categorie van
het teveel uitgeven behoren ook degenen die vanwege de in hun ogen
overdreven uitgaven, in ploegendienst gingen werken of veel over
uren maakten. Een enkeling meldt dat dit het huwelijk ernstig be
nadeelde. Tenslotte was er een vrouw die meldt dat haar ex-man geld
stal en handtekeningen vervalste om zijn grote uitgaven te dekken.
Deze man zegt evenwel dat het wonderbaarlijk is hoe snel zijn exvrouw zijn "zuur-verdiende centen" erdoor joeg.
Een aantal van degenen die de andere partner beschuldigen, noemt
de invloed van de directe omgeving. "Als de buren 't hadden, moest
hij/zij het ook hebben." Het is een bekende invloed die van het
secundaire leefmilieu uitgaat. Menigeen is zich er terdege van be
wust, maar alleen als het het gedrag van de ander betreft.
Ex-paar, 40+
Hij: "Vanaf het begin gedonder. Helemaal geen geld en zij gaf maar uit.
Ik kon niet met geld omgaan, maar zij nog veel minder."
Zij: "Elke keer stond ie in een nieuwere, mooiere auto voor de deur.
Daar kreeg ik wat van. Ik moest heel zuinig'Zijn."
Vrouw, 30
"Wat de buren hadden, moest hij ook hebben. En hij maakte veel op in
de kroeg. Dat is niet bij te houden. Ik heb steeds gewerkt, maar ik
kon er niet tegenop werken. Ik was vreselijk jaloers als ik mensen
met geld zag, ik moest zo vaak lenen."
Man, 50+
"Ze had wantrouwen in mij. Ze moest de portemonnaie hebben. Zij wou
altijd op de troon zitten. Ze heeft één kwaal: ze dramde en zeurde tot
ze had wat de buurvrouw ook had. En dat gaf schulden."
- _+

Ex-paar, 35
Hij: "Breek me de bek niet open. Ze dichtte 't ene gat met 't andere.
Ze had een kast vol kleren in alle maten."
Zij: "Hij wou altijd meer uitgeven dan kon."

Een tweede belangrijke categorie vormen de antwoorden die zijn sa
men te vatten als te weinig geld krijgen. Het zijn vooral vrouwen die
dit meldden, maar ook een tweetal mannen behoort tot deze categorie.
Meestal wordt er door de vrouw geklaagd over te weinig huishoudgeld,
terwijl de mannen in hun ogen te weinig zakgeld kregen. Door de
vrouwen wordt daarbij de afhankelijkheid aan de orde gesteld. "Hij
beheerde 't geld, als ik wat hebben wou, moest ik ervoor knielen."
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"Het was z'n moeder, zij jutte hem op om mij zo weinig te geven."
Het komt nogal eens voor dat mannen de mogelijkheden van hun eigen
inkomen overschatten. Omdat ze zelf geen dagelijkse inkopen doen,
hebben ze er weinig kijk op. Het wordt de vrouw dan verweten als
het geld zo snel opraakt, uit voorzorg houdt menige man haar dan
krap. Twee vrouwen hadden (zeer) rigoureuze oplossingen gevonden
om 't probleem op te lossen, beiden zijn hierna als eersten aan
het woord.
Vrouw, 30+
"Hij nam alles wat ik verdiende, ik had nooit geld in handen. Alleen
betaalkaarten. Ik liet de werkster met hem in bed duiken en dan pikte
ik honderd gulden. Dat miste hij nooit, duizend gulden wel. En dan
gaf ik haar ook wat."
+
Vrouw, 65
"Voor m'n weekloon heb ik gestaakt. Ik kreeg veel te weinig, ik had
overal schulden. Ik zeg: dat moet veranderen. Ik zeg: jongens (zoons),
ik ga staken, het doet me leed, maar het moet. Ik deed helemaal niks
meer, geen eten, alleen de bedden van de kinderen. Als de melkboer
en bakker kwamen, zei ik: ga maar naar de baas, die doet verder 't
huishouden. De kinderen stuurde ik ook naar hem toe voor eten. Ik
zeg: jongens, ga nou, jullie moeten meewerken hoor. Ik eiste dat ik
één keer in de maand een goed maandloon kreeg. Na tien dagen gaf ie
toe, toen kreeg ik een behoorlijk maandloon en hebben we er verder
geen ruzie over gehad."
Man, 70+
"Er was altijd ruzie over geld. Ze wilde overheersen, ik moest zakgeld
vragen. Ik had totaal geen eigen leven."
Vrouw, 45+
'"t Begon meteen na 't trouwen. Ik kreeg huishoudgeld, maar daar kwam
ik niet mee uit. Ik kon niks kopen en ik was 't goed gewend. Hij was
rijk zat. En hij was ook slordig met betalen. Dan werden gas en tele
foon weer afgesneden."

De restcategorie is klein. Eén respondent meldt dat de verkeerde
koop van een huis veel problemen had gegeven. Twee vrouwen zeggen
dat het onvrij is het geld van de ander uit te geven. Overigens
is het opmerkelijk dat dit aantal zo klein is. In het volgende
rapport over de gevolgen van echtscheiding zal blijken dat veel
méér vrouwen het als positief ervaren hebben dat ze na de schei
ding voor het eerst hun eigen geld konden uitgeven. Dat had kunnen
voortkomen uit het feit dat deze vrouwen in het huwelijk daar pro
blemen mee hadden. Dit is echter niet het geval. In het huwelijk
hebben ze het niet als een probleem gevoeld. De vrouwen waren zich
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van de twee vrouwen die het wel aan de orde stelden zegt dan ook:
"Wat me achteraf wel opviel, is dat ik moeilijk geld uitgaf voor
mezelf. Hij verdiende het". Deze uitkomsten geven aan dat door ge
huwde vrouwen in het algemeen de onvrijheid van het omgaan met an
dermans geld niet bewust als problematisch ervaren wordt. Pas als
ze in de situatie komen dat ze over eigen geld kunnen beschikken,
voelt een aantal van hen het verschil. De verschillende uitkomst
bij motieven enerzijds en gevolgen anderzijds vormt een positieve
ondersteuning van de validiteit van deze onderzoeksresultaten. Het
toont aan dat mensen in staat zijn geweest, tenminste op het ter
rein van de financiële zaken, de gevoelens en ervaringen die ze
in het huwelijk hadden te scheiden van gevoelens en ervaringen na
het huwelijk. Verwacht mag worden dat ook op andere terreinen dit
is gebeurd.
Het ziet er derhalve naar uit dat ook geldproblemen, met name de
problemen met het uitgeven van andermans geld nogal eens onbewust
aanwezig zijn. Pas na de scheiding weet men dat ze er waren. Ook
deze onbewuste onlustgevoelens worden omgezet in een moeilijk
functionerende communicatie en in machtsproblemen.
Samenhangen van financiële problemen met andere variabelen
De verwachte samenhang van deze problemen met de factor milieu (c.q. inkomens
hoogte) blijkt duidelijk aanwezig. In het lagere milieu rept ruim de helft
van de respondenten (53%) van financiële problemen, in midden- en hoger milieu
is dat ruim eenderde (35%). Dat in het middenmilieu zelfs nog iets minder deze
problemen genoemd worden dan in het hogere milieu (32% resp. 37%) is verklaar
baar uit het feit dat in het middenmilieu betaald werkende paren zonder kinderen
oververtegenwoordigd zijn. Onder mannen en vrouwen afzonderlijk zijn in de ver
schillende milieus dezelfde tendenzen te onderkennen. De stroming/ideaalbeelden
waartoe mensen behoren, blijkt over het geheel genomen niet te differentiëren.
Wel is de situatie voor mannen en vrouwen duidelijk anders. Van de mannen van
de vierde en vijfde stroming noemen relatief weinigen problemen op dit terrein,
onder de vrouwen uit deze stromingen komt dat juist vaak voor. Een analyse van
het kwalitatieve materiaal levert geen verklaring op. Een samenhang tussen
stroming en andere variabelen zoals leeftijd en huwelijksduur is verantwoorde
lijk voor de verschillen.
De godsdienstigen, zowel mannen als vrouwen, zeggen minder vaak met financiële
problemen te kampen te hebben gehad (34% resp. 43%). Dit is opmerkelijk omdat
vanwege de samenhang van godsdienstigheid met milieu en huwelijksduur eerder
het omgekeerde verband logisch is. De invloed van godsdienstigheid is daarmee
een zelfstandige. Het kwalitatieve materiaal levert op dat er onder godsdiensti
gen vaker dan onder niet-godsdienstigen een expliciete afkeer bestaat van het
maken van schulden en kopen op afbetaling. Men vindt het onverantwoord om geld
uit te geven dat men niet heeft. Deze instelling zal ertoe bijgedragen hebben
dat in het ex-huwelijk minder vaak belangrijke financiële problemen ontstonden.
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huwelijken en de huwelijken zonder kinderen relatief weinig problemen opleve
ren (beide 33%). In deze huwelijken was er minder vaak sprake van een nijpend
geldgebrek. Duidelijk laat de invloed van de inkomensfactor zich ook gelden
bij een bestudering van de gezinsfasen. Vanuit de huwelijken waarvan de kinde
ren bij uiteengaan allen jonger dan vijf jaar zijn, worden relatief vaak moei
lijkheden gemeld (53%). Kort ervoor is men veelal overgegaan van twee inkomens
op één, waarvan ook nog één of meer kinderen onderhouden moeten worden.
Mensen die op het moment van uiteengaan in de gezinsfase van thuiswonende kinde
ren van 12-18 jaar verkeerden, noemen ook relatief vaak problemen. De duurte
van de gezinsfase waarin men vertoefde, vormde mede een achtergrond van deze
problemen. Tenslotte versterken onderlinge financiële strubbelingen het denken
aan scheiden in het huwelijk, zonder dat men direct tot daden overgaat. Menig
een die financiële problemen meldde,, had (bijna) het hele huwelijk een schei
ding overwogen.
Terwijl de hoogte van het (gezamenlijke) inkomen en de wisselende levenskosten
een rol van betekenis spelen, is het opmerkelijk dat de maatschappelijke om
standigheden of het overheidsbeleid nauwelijks worden aangewezen als een mede
veroorzaker van de problemen. Uit de analyse van de aard van de moeilijkheden
blijkt dat men hoofdzakelijk het gedrag van de ex-partner aan de kaak stelt,
en in een klein aantal gevallen beider gedrag. Er is geen sprake van "schuldafschuiven" naar de maatschappij.

4i_Aanwezi2heid^afwezi2heid_van_kinderen
Het huwelijk is een instelling die er mede toe dient om het kind
een vader te geven. Zouden mensen geen kinderen krijgen, dan is
de noodzaak van de legalisering van de relatie veel geringer. Kin
deren zijn daarmee een zeer belangrijke factor in het leven van
gehuwden. Ook als men vrijwillig kinderloos blijft, ontkomt men
nauwelijks aan een intensief, eventueel gezamenlijk, denkproces
om de voor- en nadelen van het hebben van kinderen af te wegen.
Zeker in het derde kwart van deze eeuw, de periode waarin de hier
bestudeerde huwelijken voornamelijk gesloten zijn, was de sociale
druk op de gehuwden om kinderen te krijgen nog groot. Onvrijwillige
kinderloosheid bracht voor velen psychische spanningen mee, die
in de huwelijksrelatie kunnen doorwerken.
Behalve de beslissing al dan geen kinderen te nemen, kunnen kinde
ren zelf in belangrijke mate het al dan niet scheiden en het moment
van echtscheiding medebepalen. Zij vormen deel van het gezin. Hun
gedrag en hun belang hebben een directe invloed. Omdat zeer ver
schillende aspecten van de af-/aanwezigheid van kinderen aan de
orde kunnen komen, is het moeilijk om op dit terrein vooraf ver
wachtingen uit te spreken over samenhangen. Eventuele samenhangen
zullen na de analyse van de aard van de problemen gemakkelijker

283 interpreteerbaar zijn.
Mate waarin belangrijke problemen rond aan- of afwezigheid van
kinderen zijn ervaren
Van_de_167_resgondenten
Totaal

34%

Beiden zien problemen

Mannen
Vrouwen

29%
37%

Alleen de man ziet ze
Alleen de vrouw ziet ze

9x
lOx
14x

Eén op de drie respondenten meldt huwelijksproblemen op dit ter
rein, waaronder wat meer vrouwen dan mannen.
Zaken die de kinderen betreffen, leveren belangrijke scheidings
motieven op. De vraag of er (nog) een kind moet komen, vormt een
directe aanleiding om uit elkaar te gaan. Als de onenigheid op
dit terrein zich toespitst kan echtscheiding het gevolg zijn.
Verder is de aanwezigheid van kinderen vaker een aanleiding om
de scheiding uit te stellen dan om snel uit elkaar te gaan.
Aard van de problemen met de aanwezigheid/afwezigheid van kinderen
Uit de vrije verhalen komt belangrijk meer informatie over de aard
van de problemen naar voren dan uit de gerichte vraag ernaar. De
oorzaak ervan is dat een antwoord op een rechtstreekse vraag meer
bedreigend is bij een dergelijk "teer" onderwerp dan de verweving
door een verhaal. De mensen die géën problemen ervaren hebben, een
meerderheid van de respondenten, hadden niet steeds een probleem
loze gezinsplanning. Men memoreert onder andere dat het kindertal
uit de hand was gelopen, hetgeen evenwel niet tot problemen in
het huwelijk leidde. Verder waren de meeste "probleemlozen" het
eens geweest over het feit dat er kinderen zouden komen, enkelen
vertellen dat ze het erover eens waren dat er geen kinderen moesten
komen.
Er blijkt een belangrijke variatie te zijn in de probleemvelden
die genoemd worden. Verreweg de grootste categorie betreft de plan
ning. Verschillende typen spanningen zijn hierbinnen te onderschei
den met als belangrijkste de situatie dat eleahts één van beiden een
kind, wil (op een bepaald moment). Het wordt even vaak door mannen

als door vrouwen genoemd, maar het betreft wel het meest de situa-
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tie dat de man geen en de vrouw wel kinderen wil. Voor de meesten
die geen kinderen willen, vormt de situatie waarin ze leven de
voornaamste reden. Het is geen afwijzing van kinderen krijgen in
het algemeen, maar men vindt de relatie zodanig slecht dat kinde
ren krijgen als onwenselijk wordt beschouwd. Ook zijn er mensen
die het te vroeg vinden omdat het eerst om een steviger relatie
zou moeten gaan. Onder degenen die wel kinderen wensten, zijn ook
motivaties vanuit een gemis aan te treffen. Men miste een goede
relatie en men hoopte deze met kinderen te verbeteren. Of men
miste liefde van de ander en men hoopte deze van het kind te krij
gen. Bij ongeveer evenveel respondenten had men bij deze eenzijdige
afwijzing ervan wel, resp. geen kinderen gekregen. De problemen
verdwenen niet bij het besluit, want de idee dat een van beiden
geen kind wilde, kan lang doorwerken in de relatie. Met name bij
grote ruzies wordt het weer naar voren gehaald en ook bij de
scheiding haalt men deze gebeurtenissen uit het verleden aan.
Hierna volgen eerst drie uitspraken over de situatie dat de man
geen kind(eren) wilde en vervolgens drie over de situatie dat de
vrouw in die positie verkeerde.
Man, 25+
"Ik dacht: in wat voor een gezin zet je zo'n kind, we zitten zelf op
een nulpunt, ergeren elkaar. Ik heb gezegd: jij wilt kinderen, dan
moet je zorgen dat je ze bij een andere man krijgt. Ik had toen een
levendige discussie verwacht die misschien bevorderlijk was voor de
relatie, maar die kwam niet. En die kinderen dus ook niet."
Man, 30+
"We hadden één kind. Ik dacht: géén
ter. Nou, hoe gaat dat hè. Iedereen
leuker voor de eerste, het gaat dan
wel gek met d'r (dochter) hoor, dat

tweede, want het ging steeds slech
zei: je moet het wel doen, het is
ook beter met je huwelijk. Ik ben
wel."

Vrouw, 45+
"Hij zei: geef mij maar dieren, die blagen huilen maar."
Vrouw, 35+
"Ik ben er erg mee bezig geweest, waarom wel of niet kinderen. Al snel
had ik door dat ik die verantwoordelijkheid niet wilde. Ik zou ze toch
alleen maar uitbuiten. En dat ze me van m'n eigen dingen zouden afhou
den. Kinderen mag ik ook niet zo erg. 't Zijn meestal van die etterbak
ken, halen het bloed onder je nagels weg. Ik durfde dat toen (rond 1970)
niet zo hardop te zeggen en ik wist wel dat hij ze graag wilde, maar
niet waarom ie ze wilde. We streden er niet over."
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"Zijn enige probleem was, hij wilde een tweede kind. Dat wilde ik niet,
hij begreep mijn problemen niet. Ik wilde geen tubetje lijm voor m'n
huwelijk en ik zag hoe hij met het eerste kind omging."
Man, 25+
"Ze had direct na 't huwelijk gezegd dat ze nooit kinderen op deze
verrotte wereld wilde neerzetten. Dat was ook een onverteerbare zaak
voor mij. Ervóór hadden we het er nooit over gehad."

Een ander aspect van de planning vormt het feit dat geen van beiden
(meer) kinderen wensen en dat de vrouw toch per ongeluk in veraaohting
raakt. Deze situatie leidt soms tot huwelijksproblemen. Vooral als
men het ongelukje de ander verwijt, wat bij twee vrouwen het geval
was. "Hij durfde geen condooms te kopen want anders zouden ze pre
cies weten hoevaak je 't dee." Verder is er de abortus als onderdeel
van de planning die voor enkele paren huwelijksproblemen oplever
de. Het gaat er dan om dat de een zo'n abortus wel wenste en de
ander was ertegen. Ook klaagt een vrouw erover dat ze, hoewel ze
het erover eens waren dat 't moest, weinig steun had ondervonden
bij haar drie abortussen. Tenslotte vallen degenen die melden dat
de eerste geboorte te snel kwam ook in de categorie van de planning.
Gesproken wordt van een eigen ontwikkeling die nog in volle gang
was en het feit dat daardoor het geheel weinig bewust ervaren is.
Hierna volgen twee uitspraken over deze laatste situatie.
Vrouw, 30+
"Indirect heeft het wel meegespeeld op de achtergrond. Je bent nog met
je eigen ontwikkeling bezig. Ik dacht: was ik maar 30 geweest toen ik
hem (zoon) kreeg. Ik zou 't zo over willen doen en bewuster ervaren om
een kind te hebben."
Mem, 60+
"Er kwam meteen een kind. Ik was niet aan een kind toe. Ik zat midden
in een ontwikkeling. Op m'n hobbygebied had ik veel willen doen. Maar
toen kwam er niks meer terecht van het werken daaraan. Ik was niet blij
met dat kind. Zij wel en dat was een teleurstelling voor haar. Ik ben
niet mee naar de bevalling gegaan en dat heeft ze me ontzettend kwalijk
genomen."

Een volgende categorie antwoorden is samen te vatten als de invloed
van de kinderen op het moment waarop men scheidt. Het komt voor, dat men

een scheiding uitstelt, maar ook dat een scheiding versneld wordt.
Het eerste verschijnsel is vaker gesignaleerd. Een versnelling
kan het geval zijn als de (oudere) kinderen een echtscheiding voor
stellen als oplossing van de problemen, dan wel als (jongere) kin
deren indirect laten merken dat ze het fijn zouden vinden als de
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zijn van de ouders. "Voor hun heb ik doorgezet. Het is beter voor
ze." Het bij elkaar blijven terwille van de kinderen wordt eveneens
genoemd en niet steeds wordt het achteraf als een juiste beslissing
ervaren. Eén vrouw stelt dat ze eigenlijk beter eerder uit elkaar
hadden kunnen gaan en samen veel voor de kinderen doen (zoals op
het moment van het interview het geval is), dan bij elkaar blij
ven voor de kinderen en daarmee het leven voor'hen ook "zuur"
te maken.
Huwelijksproblemen ontstaan er verder rond de vraag of de man al dan
niet de biologische vader is. Het kan zijn dat de ontdekking van het

feit dat hij niet de echte vader is, bij de man de doorslag gaf
om te willen scheiden. In andere huwelijken speelde bij beide par
tijen de twijfel over dit vaderschap een rol.
vrouw, 25+
"Hij zei steeds, ook als er andere mensen bij waren: dat kind is niet
van mij. Dan vroeg ie eigenlijk om bevestiging, dat ze zouen zeggen:
goh, dat kind lijkt toch op je."
Man, 30+
"Ze werd zwanger en ik heb ontzettend doorgedramd. Ze wist niet of
het kind van mij was. Ik voelde dat dat wel zo was. Ze wilde 't laten
onderzoeken, maar ik wilde de werkelijkheid daarover niet weten. Ze
zegt nu dat ze in die tijd erg eenzaam was, ik kan dat niet naar boven
halen."

Voorts liggen er problemen in de sfeer van de gevoelens ten opzichte
van de kinderen. Het zijn praktisch alleen vrouwen die over de gevoe

lens van hun ex-partner spreken. Zij hebben het over zijn liefde
loosheid ten opzichte van de kinderen of over het feit dat hij
geen dochter wenste en dat actief uitte na de geboorte (2x). Ook
wordt gesproken van jaloezie bij de man tegenover de kinderen bij
voorbeeld omdat die aandacht en liefde van de vrouw weg zouden
nemen. Eén vrouw had het idee dat haar ex-man het kind als een
belemmering ervaren had. "Hij hield niet van dat kind, dat was
hem allemaal te lastig."
Vrouw, 40+
"Ja, dat de kinderen zo groot werden en dat hij nog zo jong was. Hij
was doodsbenauwd om opa te worden. De groten trokken op 't laatst
meer naar mij. Misschien was dat ook een reden."
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Vrouw, 25
"'t Was geen slechte man. Als 't een jongen (zoon) was geweest, was ik
nou nog met hem getrouwd."
Vrouw, 50+
"Hij is erg jaloers geweest. Hij dacht dat ik meer van de kinderen
hield en dat was misschien ook zo. Als hij alle aandacht kreeg, ging
't goed."

Dan zijn er nog mensen die meer praktische zaken noemen. Het betreft
onder andere het feit dat je door de kinderen 20 vast zat of dat
de vrouw het niet aan kon (zoveel) kinderen verzorgen. Deze prak
tische zaken zijn overigens vaak verweven met emotionele proble
men. Voor menige vrouw betekent de geboorte van haar eerste kind
een ingrijpende gebeurtenis in haar leven. Zij geeft haar werk op
en er wordt van haar verwacht dat zij zich met veel liefde op haar
nieuwe taak zal storten. Als dat haar niet lukt en als zij moeite
heeft met de grote overgang brengt dat doorgaans ook problemen en
spanningen in de relatie tussen de echtelieden. Omdat de liefde
voor en de verzorging van kinderen tere punten zijn, wordt deze
oorzaak nogal eens weggedrukt waardoor de aanwezige spanningen
zich op een vaag niveau uiten in de communicatie en de macht. Een
vrouw met dergelijke problemen verwijt, vaak onbewust, haar man
in feite dat hij zijn leven wel kan voortzetten ên ook kinderen
krijgen.
Ook wordt enkele raaien aan de orde gesteld dat ziekte, een handi
cap of de dood van een kind de echtelieden uit elkaar had gedre
ven. Deze paragraaf wordt afgerond met een uitspraak over de ambi
valentie rond het kinderen krijgen. Hoewel in het materiaal er
niet zoveel over gemeld wordt, lijkt een dergelijke situatie zich
toch wel vaker voor te doen in huwelijken.
Vrouw, 35+
"We hadden dat eerste kind allebei gewild en het was direct na de be
valling dood. Dat geeft ook een opdonder. Er brak weer een stukje van
de liefde af, door zijn ongevoeligheid. Vlak erna deed ie weer van al
les."
Man, 30+
"In 1971 raakte ze in verwachting, dat was gepland. Bewust, om de rela
tie te verbeteren, terwijl ik ook steeds op 't punt stond weg te gaan.
Je bent zo tweeslachtig bezig hè."
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kinderen met andere variabelen
Met de variabelen milieu en stroming/ideaalbeelden viel geen samenhang te con
stateren. Onder mannen in het middenmilieu was iets meer dan in de andere
milieus sprake van problemen op dit terrein; de aard van deze problemen was
zeer divers zodat een verklaring moeilijk te geven valt. De godsdienstigheid
veroorzaakte weinig differentiatie. Dit veranderde als de seksen apart beschouwd
werden. Godsdienstige mannen en niet-godsdienstige vrouwen noemen relatief
vaak problemen. Ook hier biedt het kwalitatieve materiaal weinig houvast voor
een verklaring, ook al omdat het aantal godsdienstigen (met problemen op dit
terrein) relatief gering is.
Huwelijken met kinderen laten iets meer problemen horen dan die zonder kinderen
(36% resp. 29%). Het verschil in aantal is niet groot, maar het verschil in de
aard van de problemen begrijpelijkerwijs wel. Zaken als jaloezie, te snel kinde
ren en kinderen van een ander, kunnen alleen voorkomen bij mensen met kinderen.
Daarentegen zijn verhalen over het wik- en weegproces omtrent al dan geen kinde
ren en het moment waarop,.bij de kinderlozen veel aan te treffen. Wat de huwelijksduur (en leeftijd) betreft, het zijn de korte huwelijken waar relatief weinig
van problemen op dit terrein sprake is. Bij nadere analyse blijkt dat in een
aantal van deze huwelijken beiden nog niet toegekomen waren aan de vraag of zij
al dan niet kinderen wensten.

5i_0gvoeding_van_de_kinderen
De tijd is voorbij dat kinderen zomaar grootgroeien, ze dienen te
worden opgevoed. Er zijn vele theorieën ontwikkeld waaruit zou
moeten blijken wat de beste opvoeding is voor het kind. Het eind
doel is voor menigeen hetzelfde, namelijk het kind een zodanige
start geven dat het als evenwichtig mens in deze maatschappij
kan functioneren en eventueel binnen die maatschappij een goede
positie verwerft. Daarnaast zijn er andere doelstellingen, zoals
het kind een dusdanige kritische opstelling bij brengen dat het
in staat is met anderen onze maatschappij te veranderen. In beide
gevallen is men bewust bezig met de opvoeding, een bewustheid die
pas de laatste eeuw op grote schaal voorkomt.
In diezelfde afgelopen eeuw verzelfstandigde het gezin zich tegen
over familie en buurt. Daarbij kregen de ouders bijna het alleen
recht de kinderen deze opvoeding "toe te dienen". Vooral in de
eerste levensjaren van het kind is dat het geval, want wat betreft
de inbreng in de levensfase van oudere kinderen is de bijdrage van
de school gegroeid. Overigens geldt daarbij de norm dat het ouder
lijk milieu het kind de belangrijkste waarden dient bij te brengen
en niet de school. In werkelijkheid is daarmee een spanningsveld
tussen ouderlijk milieu en school ontstaan.
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van het gezin, ligt daar ook een terrein waar mogelijke moeilijk
heden kunnen optreden. De vader en de moeder dragen beiden de ver
antwoordelijkheid en als hun ideeën niet overeenstemmen ligt er
een bron van spanningen. Bovendien is doorgaans de taakverdeling
ten opzichte van de verzorging van de kinderen voor de vader en
de moeder verschillend; de moeder is degene die er het meeste tijd
aan besteedt. Daarnaast wordt de vader expliciet of impliciet be
schouwd als de meest gezaghebbende. Ook deze scheve verdeling kan
spanningen in de hand werken.
Huwelijksproblemen rond de kinderopvang zullen eerder ervaren wor
den door vrouwen omdat zij veel meer van hun tijd besteden aan
deze opvang. Daarnaast kan verwacht worden dat onder de ouderen,
in het lagere milieu, onder de vertegenwoordigers van de traditio
nele stroming en bij de godsdienstigen deze problemen het minst
vaak voorkomen. In deze groeperingen zijn de ideeën nog meer sta
biel; mensen worden minder in twijfel gebracht door nieuwe denk
beelden. Dit vergroot de kans dat de echtelieden eensgezindheid
vertonen. In deze traditionele visie staan discipline en gehoorzaam'
heid bijbrengen meer centraal dan in nieuwere denkbeelden.
Mate waarin belangrijke problemen rond opvoeding zijn ervaren
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ren"

Totaal

42%

Beiden zien problemen

8x

Mannen

33%

Alleen de man ziet ze

8x

Vrouwen

50%

Alleen de vrouw ziet ze

13x

Het komt regelmatig voor dat partners in hun relatie problemen krij'
gen door zaken die te maken hebben met de opvoeding van hun kinde
ren. Het betreft ëSn op de twee vrouwen en ëén op de drie mannen.
In het vrije verhaal wordt weinig over de opvoeding van de kinde
ren gepraat. Als men zelf over de levensgeschiedenis vertelt, wor
den deze zaken niet gauw aangeroerd, terwijl later blijkt dat er
wel degelijk belangrijke huwelijksproblemen uit voortkwamen.
Een enkele maal vormen de verschillende ideeën aangaande de opvoe
ding van kinderen het hoofdmotief om te willen scheiden. Het kunnen
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gebeurtenissen rond het omgaan met de kinderen zijn die de directe
aanleiding van de scheiding betekenen. Dit is met name het geval
wanneer een van de ouders lichamelijk agressief is ten opzichte
van de kinderen. Veel vaker echter worden deze opvoedingszaken als
bijkomend gezien, hetgeen al blijkt uit de geringe betekenis ervan
in het vrije verhaal.
Aard van de problemen met de opvoeding van kinderen
Wat de aard van de problemen betreft zijn er vier grote categorieen te onderscheiden. De grootste wordt gevormd door antwoorden die
wijzen op verschil van inzichten ten aanzien van de opvoeding tussen de
echtelieden. Het zijn vooral vrouwen die dit aan de orde stellen.
Soms wordt in het algemeen gezegd dat men het vaak oneens was. Een
andere maal worden specifieke zaken genoemd zoals de bijdrage van
de kinderen in de huishouding, wel of niet slaan van de kinderen,
mate van warmte geven aan de kinderen, verwennen van de kinderen,
financiële mogelijkheden van de kinderen. Ook wordt op een meer
abstract niveau de mate van behoudendheid aan de orde gesteld, zo
als Ôên respondent deed: "Ik was veel behoudender, ik was überhaupt
onzekerder, dus ook hierin".
vrouw, 25+
"Het kind had taalproblemen. Hij zei dan: wat wil je toch, arbeiders
kinderen blijven arbeiderskinderen. Ik zei: tegenwoordig is dat niet
zo'n verschil meer. Iedereen heeft kansen."
Man, 50+
"Ik had moeilijkheden met de kinderen en zij stond niet achter me. Als
ik iets zei van 't eten van de kinderen, viel ze me niet bij. En dat
was altijd zo."
Vrouw, 30+
"Ik voelde me erg eenzaam. De oudste gedroeg zich anders en iedereen
zei: 't ligt aan de opvoeding. En ik zei: 't is iets lichamelijks. Hij
(ex) zag 't niet. Zijn familie en hij ook, die zeiden: je bent niet
consequent, niet streng genoeg. Ik was ten einde raad en de dokter re
ageerde ook onbenullig. Dat hij (ex) ontkende dat 't iets lichamelijks
was, dat heeft een wig tussen on3 gedreven. Hij zei: 't komt allemaal
goed. Onze emotionele belangen verschilden zo."

Een tweede categorie die nauw aansluit bij de eerste en waartoe
bijna alleen mannen behoren, behandelt de tuijfel aan de opvoedingsgeschiktheid van zichzelf of van de ander. Ongeveer evenveel van
deze mannen zeggen dat ze zelf niet zo geschikt ervoor waren als
dat de ander het niet goed deed. Als men zichzelf aanwijst, is er
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lijniger, te nuchter misschien, niet 20 fantasierijk voor kinderen."
Degenen die de ongeschiktheid van hun ex-vrouw aan de orde stellen,
vinden vooral dat ze niet lief genoeg was voor de kinderen, dat ze
hen niet genoeg liefde gaf. Het eigentijdse ideaal van de warme,
koesterende moeder werd in de ogen van de respondent niet waarge
maakt. Tenslotte is er een vrouw die het als zeer negatief had er
varen dat het wel haar taak was voor de kinderen te zorgen, maar
dat haar ex-man haar niet in de alledaagse beslissingen op dit ter
rein vertrouwde.
Man, 35+
"Ik maak me weieens verwijten dat ik geen goede vader was. Misschien
kon ik het niet aan."
Man, 55+
"Ze kon geen liefde geven. Ik moest de kinderen knuffelen. Ze inter
preteerde dat altijd dat ik niet achter haar stond, maar aan de kant
van de kinderen."

Een derde categorie, die groter is dan de vorige, wordt gevormd
door mensen, bijna allen vrouwen, die het alleen ervoor staan
als een wezenlijk probleem hebben ervaren. Liever had men de ta
ken op dit terrein verdeeld. Het ontbreken van gezamenlijkheid en
ook de vrijblijvendheid van de bijdrage van de ex-echtgenoot heeft
men betreurd. Een enkele man geeft aan dat de situatie indertijd
z6 was, dat de vrouw het belangrijkste deel van de opvoeding op
zich nam.
Vrouw, 35+
"Hij ging alleen met de kinderen om als 't hem uitkwam. Het begrip sâmen kent hij niet."
Vrouw, 50+
"Ik moest alles alleen doen. Vraag 't maar aan mamma, zei die. Behalve
die rare dingen zoals dat de dochters 's avonds voor tienen thuis moes
ten zijn."
Man, 35+
"Ik denk dat ik in die belangrijke periode van kleine kinderen R. (ex)
nogal verwaarloosd heb. Die heeft praktisch alles alleen moeten opknap
pen."
Man, 35+
"Voor 't kind moest ik moeder en vader tegelijk spelen."

Een restcategorie betreft een aantal uitspraken die meer direot op
de kinderen gericht zijn. Er wordt gesproken van jaloezie van de ander
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en angst van de kinderen voor hun vader. De meeste uitspraken be
treffen het verwijt dat een kind werd voorgetrokken. Het is steeds
de man wie het verweten wordt, maar doorgaans wordt door de man
verteld dat zijn vrouw dat vond.

_ +

Vrouw, 35
"Het kind was altijd bang voor hem. Dat sleepte zich jaren door. Ik
leefde op de toppen van m'n zenuwen."
Man, 35+
"In de peutertijd zijn meisjes veel handiger dan jongetjes. Dat wilde
ik opvangen. Ze zei dat ik hem verwende. De familie zei 't ook. Ik heb
het toen teruggeschroefd. Hij ging gelijk stotteren. G. (ex) vond dat
mannen het beter getroffen hebben in deze maatschappij."

Samenhangen van opvoedingsproblemen met andere variabelen
Bij de analyse van de samenhang van opvoedingsproblemen met andere variabelen
dienen weer alleen de mensen mèt kinderen beschouwd te worden, hetgeen hierna
gebeurt. De verwachte invloed van milieu en stroming/ideaalbeelden blijkt aan
wezig. In het lagere milieu heeft 37% problemen ervaren, in midden- en hoger
milieu 41% resp. 50%. Zowel onder mannen als onder vrouwen is deze tendens aan
te treffen. Wel blijkt dat in het middenmilieu de seksen het verst uit elkaar
lagen. 27% van de mannen heeft problemen ervaren en 53% van de vrouwen. Het is
een uiting van de ontevredenheid van een deel van de vrouwen in deze bevolkings
categorie. Terwijl de mannen de situatie accepteren, vertalen de vrouwen hun
onlustgevoelens naar het terrein waar hun identiteit ligt: de opvoeding van de
kinderen. De vrouwen uit het middenmilieu zijn minder dan de vrouwen in de
hogere milieus geneigd hun man de problemen duidelijk te maken. Daardoor zal
de man in het middenmilieu ze niet zo sterk ervaren. Bij de godsdienstigheid
treedt weer een scheiding van de geslachten op. De wei-godsdienstige mannen en
de niet-godsdienstige vrouwen noemen relatief veel problemen. Al eerder is een
verschil van instelling tussen godsdienstige mannen en vrouwen verondersteld,
in die zin dat deze vrouwen minder geneigd zijn te klagen.
De leeftijd heeft niet het verwachte effect. Er treedt weinig differentiatie op,
behalve ten aanzien van de wat ouderen waar juist relatief veel problemen ge
signaleerd worden. Het betreft met name de huwelijksfase van uiteengaan waarin
het jongste kind tussen de zes en achttien jaar was; de helft van de responden
ten uit deze groep heeft problemen ervaren. Degenen met oudere kinderen noemen
weer relatief minder vaak dergelijke problemen, even vaak als degenen waarvan
het jongste kind jonger was dan vijf jaar (beide 30%). Het gevonden verschil is
terug te voeren op de specifieke gezinsfase. Met name bij de oudere thuiswonen
de kinderen voelen ouders zich onzeker over de opvoeding, over wat wel en
niet mag. In deze fase gaan zij vaker de ander een fout gedrag verwijten.

6^Belangstelling^hobbies_en_vrijetijdsbesteding
Vele wetenschappers en futurologen hebben zich al over dit terrein
gebogen. Eensluidend is de conclusie dat we meer en meer in een
vrijetijdsmaatschappij komen. De automatisering en technisering
hebben veel tijd vrijgemaakt voor de mens in de westerse wereld.
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Deze tijd, die los staat van de (betaalde) arbeid, moet worden in
gevuld. Het hoe en met wie gaan dan een rol spelen. De denkbeel
den over de mate waarin men als gezin gezamenlijk de vrije tijd
dient in te vullen, zijn verschoven in de loop der tijd. Het lijkt
voldoende reden om te veronderstellen dat er op het vlak van (ver
schil in) belangstelling en vrijetijdsbesteding problemen kunnen
rijzen die een huwelijk danig kunnen verstoren.
De problemen zullen verder gestimuleerd worden door de gescheiden
taakverdeling van man en vrouw. Voor zijn betaalde arbeid heeft de
man vaak duidelijk gemarkeerde begin- en eindtijden, gelijkmatig
over de werkweek verspreid. Het werk van de huisvrouw daarentegen
loopt door de hele dag en de hele week heen. Er zijn geen gemar
keerde tijden dat ze vrij heeft; die tijden kan ze zelf vaststel
len. Daarbij verschillen haar werkzaamheden in de verschillende
gezinsfasen aanzienlijk. Met jonge kinderen heeft zij meer werk te
verzetten dan in de periode dat (bijna) alle kinderen uit huis
zijn. Verwacht mag daarom worden dat de problemen van de vrouwen
in vergelijking met die van de mannen anderssoortig zijn.
"Hoewel de invulling van de vrije tijd tussen de verschillende
milieus zal verschillen, zijn er niet direct aanwijzingen om te
veronderstellen dat problemen zich relatief veel voordoen in een
van de milieus. Eerder mag een samenhang met de ideaalbeelden ver
wacht worden omdat vanuit nieuwere denkbeelden de nadruk op geza
menlijkheid vermindert en de nadruk op zelfontplooiing groeit. Zo
wel ten aanzien van de belangstellingssfeer als ten aanzien van de
besteding van de vrije tijd kan dit problemen veroorzaken bij een
ongelijk tempo van verandering bij de betrokkenen. Voorts lijkt
de huwelijksfasering geen onbelangrijke factor. Voor echtparen
zonder (thuiswonende) kinderen is er meer vrije tijd in te vullen
zodat ook meer problemen op kunnen treden. Aan de andere kant kan
het ontbreken van vrije tijd voor anderen, die in een arbeidsinten
sieve gezinsfase verkeren, een probleem vormen
In deze paragraaf zijn twee vragen uit de vragenlijst tezamen ge
nomen, namelijk de vraag naar de invloed van problemen rond (ver
schil in) belangstelling en de invloed van problemen rond de vrije
tijdsbesteding (Bijlage 1, vraag 9h resp. 9il. Voor deze samenvoe
ging is gekozen omdat, ook in het vrije verhaal, de uitspraken op
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dat bij de hierna te noemen percentages en samenhangen wel een
onderscheid gemaakt moet worden.
Het verschil tussen de aandacht voor deze onderwerpen in het vrije
verhaal enerzijds en bij de gestructureerde vragen anderzijds is
opmerkelijk groot. In de vrije verhalen, dus bij de spontane ver
telling over het verloop van en de moeilijkheden in het verbroken
huwelijk, komen deze terreinen nauwelijks aan bod. Als er dan la
ter expliciet naar gevraagd wordt, hebben velen wat te melden.
Mate waarin belangrijke problemen rond (verschil in) belangstel
ling resp. vrijetijdsbesteding zijn ervaren
Van_de_167_resgondenten

Van_de_62_ex-garen

Totaal

55% resp. 54%

Beiden zien problemen

21x resp. 17x

Mannen

55% resp. 45%

Alleen de man ziet ze

13x resp. lOx

Vrouwen

54% resp. 62%

Alleen de vrouw ziet ze

llx resp. 20x

Meer dan de helft van de mensen ziet op deze terreinen belangrijke
oorzaken van de echtscheiding liggen. Ten aanzien van (verschil in)
belangstelling is er geen onderscheid tussen de geslachten; op het
terrein van de vrijetijdsbesteding is dit er wel. Los van de be
langstelling en hobby-sfeer vormt de vrijetijdsbesteding voor vrou
wen du3 vaker een probleem. Het gaat bij hen dan niet direct om de
precieze invulling van de vrije tijd alswel om het feit dat de
(gezamenlijke! vrijetijdsbesteding een alternatief zou moeten bie
den voor de geïsoleerde huiselijke arbeid. Door de mannen wordt va
ker de belangstellingssfeer als probleem ervaren dan aspecten van
de vrijetijdsbesteding. Zij zijn eerder gericht op de aard van de
invulling.
Verschil in belangstelling en problemen rond de vrijetijdsbesteding
zijn in menig geval een belangrijke oorzaak van de scheiding. Het
is echter een door de betrokkenen weinig bewust onderkende oorzaak,
zodat maar zeer weinigen in hun verhaal dit aspect als een hoofd
motief naar voren schuiven. Pas als er expliciet naar gevraagd
wordt, vertelt men erover, echter in beperkte mate. Het wordt als
probleemveld gezien en men geeft een summiere aanduiding van de
aard ervan. De onderschatting van de invloed van dit terrein op

*
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het huwelijkswelbevinden, heeft als gevolg dat het nooit een direc
te aanleiding voor de scheiding is.
Aard van de problemen roet (verschil in) belangstelling, hobbies,
vrijetijdsbesteding
Niet iedereen heeft problemen ervaren en een enkeling onder de
ouderen meldt dat het terrein überhaupt oninteressant is. "Zoiets
ware niet gevraagd in onze tijd: Heb je ergens belangstelling in?
Je moest altijd werken met al die kinderen." Ten aanzien van de
aard van de antwoorden worden er eerst twee categorieën onderschei
den, die vooral de vrijetijdsbesteding betreffen, vervolgens drie
categorieën die meer naar de belangstellingssfeer verwijzen en
tenslotte volgt een restcategorie.
Allereerst komt regelmatig aan de orde de hoeveelheid tijd die aan
ontspanning besteed wordt. Zowel een teveel als een te weinig van
zichzelf of van de ander wordt als probleem ervaren. Dit levert
een viertal antwoordtypen op:
- ik was veel weg / deed veel;
- de ander was veel weg / deed veel / wilde veel;
- ik ging weinig weg / deed weinig;
- de ander ging weinig weg / deed weinig / wilde weinig.
Het eerste type noemen mensen soms als een gevolg van een slechte
relatie, als een vlucht van huis. Maar ook is het mogelijk dat
(achteraf) beseft wordt dat het een belangrijke oorzaak van de
huwelijksontbinding vormt. Vele soorten activiteiten komen hierbij
aan bod, maar het zijn wel vooral activiteiten buitenshuis zoals
vrijwilligerswerk en sport. Het zijn doorgaans mannen die dit aspect
noemen. Het tweede type antwoord wordt door mannen ên vrouwen ge
noemd. Door vrouwen wordt dan meer verwezen naar het gevolg ervan,
namelijk een extra isolatie van haarzelf. Mannen stellen daaren
tegen aan de orde dat als ze moe van hun werk kwamen, zij niet
van 'hot naar haar' gesleept wilden worden. Over dit laatste zegt
een respondent: "Ik wou nooit niks, maar we moesten uit, zij wilde
dat, het is iets kleins dat iets groots wordt". Hier wordt duide
lijk het belang ervan onderkend. Verder wordt aan de orde gesteld
dat de ander zóveel doet, dat van het huwelijksleven niets meer
overblijft. Het derde type antwoorden komt bij vrouwen voor, als
uiting van het feit dat ze geen of nauwelijks vrije tijd hadden,

- 296 in ieder geval veel minder dan hun mannen. Mannen zeggen dat hun
werk hun teveel energie kostte om tot iets anders te komen. Zowel
van mannen als van vrouwen komt de uitspraak dat ze te weinig moch
ten van hun ex-genoot. "Ik heb m'n sport opgegeven voor haar, dat
was niet goed." Tenslotte is er het antwoordtype waarbij de expartner een gebrek aan initiatief wordt verweten. Alles moest uit
gaan van de respondent, wat als negatief was ervaren. In de volg
orde van de hier behandelde antwoordtypen zijn de uitspraken ge
rangschikt.
Man, 40+
"Ik had ook nog een hobby, ik was nooit meer thuis. Veel fietsen. Daar
door krijg je ook een verstoorde relatie."
Man, 25+
"Ik ontvluchtte de feiten. Ging veel naar bars, bleef lang weg en had
geen zin 't te verklaren. Zij pikte dat niet."
Man, 40+
"'s Avonds was ze altijd naar de bar en dan bleef ze 's nachts weg.
Dat is niks hè. Je mag best doen waar je zin in hebt, maar ik zeg dan:
blijf dan vrijgezel."
Man, 35+
"Ik werkte over voor het geld. Was kapot na het eten, lag vaak op de
bank te slapen. Dat is niet goed geweest. Zij wou graag samen uit en
ik wou kastje kijken. Ik moest er voor m'n werk al uit."
Vrouw, 45+
"Ik kon niet uit. De huisarts zei dat ik er eens uit moest. Maar hij
(ex) zei: de vrouw moet thuis zijn, bij de potten, dat was altijd zijn
devies. Ik legde me er bij neer. Toen ging ik dus naaien, als 't maar
thuis was."
Man, 35+
"Ik ging twee keer per week biljarten. Dat vond zij al teveel, ik
mocht niet vaker weg."
Vrouw, 35+
"Ik moest altijd alles zelf bedenken, alles aangeven. Dacht wel: ver
domme, doe ook wat. Je gaat dan vanzelf minder doen."

De tweede "vrijetijdscategorie" betreft het 3amendoen van de activi
teiten. Ook hierbij wordt een te weinig en een teveel aan gezamen
lijkheid genoemd. De ander wordt verweten de eeuwige vrijgezel te
zijn en nooit iets samen met zijn gezin te doen. Het woordgebruik
geeft al aan dat dit verwijt op de man gericht is. Maar er zijn
ook mannen die het slecht verdroegen dat hun vrouw zonder hen op
vakantie wilde. Bij het teveel wordt gesproken van ontbrekende
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vrijheid om zelf iets te ondernemen, hetgeen verstikkend werkt, en
van een geforceerd samen doen. "Je hikte tegen de weekends aan. Dat
samendoen was zo geforceerd, daar was niets ontspannends aan."
Vrouw, 35+
"He hadden niet zoveel gemeenschappelijks, we deden weinig samen. Nu
zouden we meer gemeenschappelijks hebben, maar dat is een navrante
opmerking."
Vrouw, 30+
"Ja, we zetten elkaar in de klem. Het heeft een grote rol meegespeeld.
Dat stukje vrijheid konden we niet van elkaar accepteren, dat we er
gens alleen heengingen. We konden niet alleen thuis zijn."

Wat de belangstellingssfeer betreft, verreweg de grootste categorie
wordt gevormd door verschil in belangstelling / hobby. Dit is mede een
gevolg van de directe vraagstelling naar dit onderwerp. De varia
tie is zeer groot. Op een meer abstract niveau worden ze benoemd
als sociaal gedrag tegenover individueel gedrag, als een materiële
instelling tegenover een immateriële instelling, als huiselijk te
genover erop uit willen gaan, als sportief tegenover niet-sportief,
als huis-tuin-en-keuken interesses tegenover een culturele of filo
sofische belangstelling. Zowel mannen als vrouwen noemen dergelijke
zaken, maar het zijn vaker de mannen dan de vrouwen die hun eigen
belangstelling superieur achten. "Het was het verschil tussen
Story (zijl en Avenue (ik}."
Juist op dit terrein voelen de mannen - zonder zich de samenhang
echt bewust te zijn, want ze wensen hun vrouw thuis - zich de dupe
van het feit dat vrouwen vaak geïsoleerd leven en daardoor geen
specifieke belangstelling ontwikkelen. Dit geldt niet voor de man
die de verschillen ook in tijdschriften zoekt. "De ene leest de
Waarheid en de Groene, de ander de NRC en Elsevier." Van de vele
variaties in belangstellingsverschillen worden hierna enkele voor
beelden gegeven.

_ +

Ex-paar, 35
Hij; "Ze dacht veel meer na. Ik later pas. Daar heb ik lang een minder
waardigheidsgevoel over gehad. Ik had wel meer opleiding, maar min
der nagedacht."
Zijs "Ik hield van lezen en filosofie en hij hield van sporten."
Man, 35+
"Ik wilde wel eens naar een theater en niet steeds op visite."
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Vrouw, 40
"Ik: sport, wandelingen, spelletjes. Hij: kunst, politiek, zuipen.
Allebei: theater."
Man, 60+
"Veel te verschillend. Je leefde in compromis. Die dingen kwamen niet
op tafel."
Vrouw, 35+
"Heel duidelijk. Hij was technisch, ik cultureel. Hij hield van wan
delen, bloemetjes, vogeltjes kijken. Ik baalde ervan elke zondag. Ik
regelde zijn sociale leven. Daar baalde ik ook van. Hij hield van
erotische kunst, dat vond ik porno. Zijn linkse ideeën vond ik saloncommunisme."
Man, 50+
"Ik hield van lekker eten en wat praten en zij hield van huis poetsen.
Dat is dus pronken hè, tegenover de buren."

Het ontbreken van een hobby zowel bij zichzelf als bij de ander wordt
ook als negatief aangemerkt.
om henzelf gaat, betreft het
veroorzaakt. Als ze over hun
gehaald dat alleen zijn wérk

Vooral vrouwen noemen dit. Als het
de apathie die het huiselijk leven
ex-genoot praten, wordt veelal aan
hem interesseerde.

Vrouw, 30+
"Ik had niet zoveel. Dat kwam vooral omdat ik thuis moest blijven, het
huisvrouwtje spelen. En ik kon hem ook niet meer volgen door z'n studie."
Vrouw, 65+
"Hij was erg bleu. Had geen enkele interesse. Alleen z'n werk interes
seerde hem. Vanaf 't begin, en dat is altijd zo gebleven. Hij praatte
ook alleen over de olie (z'n werk). Ik kon over alles praten, dat is
zo gebleven."
Vrouw, 30+
"Hij had helemaal geen belangstelling, ik was overal voor te porren.
Hij remde me wel. Hij wou met z'n tweetjes thuis zitten. Het was eigen
lijk een Jan Doedel."
Man, 35+
"Ze had doodgewoon nergens belangstelling voor. Geen hobby, muziek,
niets, 't Enige waar ze zin in had was poetsen. Daar word je ziek van.
Elke week grote schoonmaak."
Ex-paar, 25+
Hij: "Ze had weinig interesses en belangstelling. Ik houd van lezen,
theater, film, museum."
Zij: "Hij vond altijd alles leuk en ik had niks. Ik was 't moedertje
met 't kind. Hij betrok me er niet in. Ik was verdoofd en suf.
Ja, dat ben je dan."

De aard van de belangstelling/hobby en de ontbrekende interesse voor de
hobby van de ander kunnen eveneens tot problemen aanleiding geven.
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man tot een afgod was geworden. Hetzelfde geldt voor politieke
activiteiten. Omgekeerd klagen vooral mannen erover dat hun exvrouw zo weinig belangstelling voor hun hobby had, waarbij het kon
gaan om voetbal, vissen, boeren, politiek of het lezen van door
hemzelf geschreven geschriften.
Ex-paar, 30+
Hij: "We verschilden politiek en maatschappelijk. Bijvoorbeeld: ik wil
de de padvinderij helpen. Was ze erg oneens over. Ze vond het een
militaristische zooi."
Zij: "Ik ging me interesseren voor de vrouwenbeweging. Dat vond hij
kolder. Hij vond dat ik m'n tijd beter kon besteden. Ik ging naar
het vrouwencafé, naar demonstraties, dat was voor hem een doorn
in het oog."
Vrouw, 45+
"Hij wilde het orgel niet horen. Ik moest altijd spelen als hij er niet
was."
Ex-paar, 35+
Hij: "Zij had weinig belangstelling voor dingen die ik deed in de poli
tiek. 's Avonds was ik ook bezet, heeft misschien meegespeeld,
maar ze zei er nooit iets van."
Zij: "Hij was in de politiek en ik heb de politiek altijd gezien als
een gemeen spelletje."

Een restcategorie vormt de expliciete jaloezie ten opzichte van de
belangstelling en/of de vrijetijdsinvulling van de ander. De ja
loezie kon ook te maken hebben met een vermindering van de aan
dacht voor de partner. Verder wordt eenmaal het vrijetijdsgedrag van
de ander als te vluchtig beschouwd. "Ik dacht in 't begin dat ze net
als ik van tennissen hield, maar ze veranderde regelmatig van hob
by, dus die vlieger ging niet op." Tenslotte wordt er tweemaal ge
rept van een persoonlijkheidaverandering door de belangstelling of de
vrijetijdsinvulling.
* _+

Vrouw, 45
"Hij was erg jaloers. Ook zelfs als ik een oude eenzame vrouw elke
week een bloemetje ging brengen. Dat ik aandacht besteedde buiten het
gezin om aan andere mensen, dat vond ie niks. Alles moest voor 't ge
zin zijn."
Man, 35+
"Ik stimuleerde haar dingen te doen. Zij werd er zelfstandig door, ik
kon geen vat meer op d'r krijgen. Daar werd ik erg ambivalent van. Ik
ging haar verwijten dat ze deed wat ik zelf wilde dat ze deed."
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Man, 35
"Door die avondstudie werd ik anders. Ze kon 't niet meer volgen. Ik
was niet meer de man waarmee ze getrouwd was."

Een niet onbelangrijk aantal vrouwen maakt melding van het feit
dat zij altijd degenen waren die de sociale contacten moesten rege
len. Hun echtgenoot deed daar niets voor zowel wat betreft het ma
ken van afspraken van bezoeken e.d. als wat betreft de sociale at
tenties voor anderen bij verjaardagen (van kinderen), ziekte, e.d.
Samenhangen van de problemen rond (verschil in) belangstelling
hobbies, vrijetijdsbesteding met andere variabelen
Het milieu vertoont over het algemeen genomen weinig samenhang met de mate waar
in problemen zijn ervaren, zowel ten aanzien van da belangstellingssfeer als ten
aanzien van de vrijetijdsbesteding. Enige differentiatie treedt op als de ge
slachten worden onderscheiden. Opmerkelijk is dan de positie van de man in het
middenmilieu. Ten aanzien van de belangstellingssfeer noemen relatief veel man
nen problemen (66%), ten aanzien van de vrijetijdsbesteding relatief weinig
(41*). Bij de bestudering van het kwalitatieve materiaal blijkt dat, naast an
dere zaken, het juist deze mannen zijn die een gebrek aan belangstelling of een
huis-tuin-en-keuken-belangstelling van hun ex-vrouw als probleem ervaren hebben.
Terwijl ze het vaak normaal vonden dat hun ex-vrouw zich vooral bezighield met
kinderverzorging en huishouding, betreurden ze het dat hun ex-vrouw over zo
weinig kon meepraten. Door de vrouwen in dit middenmilieu wordt relatief vaak
gemeld dat ze zich aangepast hebben aan het vrijetijdsgedrag van hun ex-man,
hetgeen een verklaring kan zijn van het relatief geringe percentage problemen
van de mannen op dit terrein. Behalve de man in het middenmilieu, neemt ook de
vrouw uit het lagere milieu een specifieke plaats in, zij het alleen ten opzich
te van de vrijetijdsbesteding. Zij noemt vaak problemen. Het betreft vooral de
hoeveelheid tijd die de man aan z'n hobby (vaak voetbal) besteedt, wat ten koste
gaat van de gezamenlijke activiteiten, alsook het feit dat ze van haar ex-mam
thuis moest blijven.
De atroming/ideaalbeelden vertonen met de vrijetijdsbesteding nauwelijks een
samenhang. Dit is opmerkelijk en tegen de verwachting in, omdat hier het pro
bleem van de mate van gezamenlijkheid een differentiërende rol kan spelen. De
differentiatie treedt wel op ten aanzien van de belangstellingssfeer. Aanmerke
lijk meer respondenten met nieuwe denkbeelden (stroming 5, 6/7) hebben problemen
ervaren. Zij zoeken nieuwe vormen en het is dan niet altijd makkelijk het juiste
evenwicht te vinden. De problemen rond belangstelling kunnen er mede de oorzaak
van zijn dat men na het huwelijk ideeën over individuele identiteit sterker
ging ontwikkelen. De persoonlijke vrijheid krijgt dan in dezen een grotere
plaats. Het ex-huwelijk was men gestart met andere verwachtingen, in een nieuwe
relatie of in meerdere vriendschappen wil men accepteren dat ieder z'n eigen
gang kan gaan, zodat verschil in belangstelling geen breekpunt hoeft te zijn.
De godsdienstigheid heeft nauwelijks een samenhang met problemen rond interes
ses en vrijetijdsbesteding. Wel zien we weer, vooral bij de vrijetijdsbesteding,
dat de godsdienstige vrouwen relatief wat minder en de godsdienstige mannen re
latief wat meer problemen noemen.

Leeftijd en huuelijkaduur vertonen geen noemenswaardig verband met dergelijke
problemen. Wel is dat verband er met de aan-, resp. afwezigheid vein kindeven.
De kinderlozen noemen minder vaak vrijetijdsbestedingsproblemen (47%) en vaker
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komst ligt vooral in het gebrek aan vrije tijd of de te geringe aandacht van de
ander voor het gezinsleven bij de mensen met kinderen. Oververtegenwoordiging
is dan ook vooral aanwezig in de gezinsfasen waarin de kinderen nog thuis zijn
(gemiddeld 62% noemt problemen). Wat de belangstellingssfeer betreft, memoreren
de kinderlozen relatief vaak het verschil erin. Dit is bij nader inzien niet
verwonderlijk, want voor velen zou daar juist het bindende element van het huwe
lijk dienen te liggen. Het werk van de echtelieden is verschillend en ze hebben
geen kinderen die een gezamenlijk doel vormen. Als dan ook nog de belangstelling
verschillend is, is de gemeenschappelijke basis wel erg beperkt.
Opmerkelijk is tenslotte de samenhang van beide aspecten met de duur van de tijd
dat men echtscheiding overuoog. Degenen die dat relatief lang deden in het exhuwelijk zeggen vaker wel problemen te hebben gehad (belangstellingssfeer: 68%
tegenover 55% voor het totaal; vrijetijdsbesteding: 64% tegenover 54% voor het
totaal). Dit wijst erop dat deze typen problemen als ernstig kunnen worden er
varen, maar ze vormen geen directe aanleiding om een scheiding door te zetten.

7i_Sleur
De keerzijde van de geborgenheid die door velen van het huwelijk
verwacht wordt, is de sleur die kan optreden. In een tijd dat wer
ken om überhaupt te kunnen leven het fundament vormt van het be
staan, zal die sleur minder gauw ervaren worden. De strijd om het
bestaan is een "spannende" strijd. In een meer welvarende samenle
ving die bovendien veel afwisseling biedt, kan de niet altijd ener
verende regelmaat van het dagelijks leven eerder als een sleur
worden ervaren. Om die reden wordt verwacht dat de ervaring van
sleur bij een aantal echtscheidingen een rol van betekenis speelt.
Verwacht wordt verder, ook al omdat de vrouwenbeweging de geïso
leerde positie van vrouwen met nadruk aan de kaak stelt, dat vrou
wen relatief vaak deze sleur als negatief ervaren hebben. Daarte
genover kan gesteld worden dat de jongen, meer dan het meisje, in
onze samenleving gesocialiseerd wordt tot een avontuurlijke levens
instelling. Het huwelijk kan dan door mannen eerder als een sleur
worden beleefd. Ook bij milieu en stroming zijn de verwachtingen
tegengesteld. In het lagere milieu kan meer sleur optreden omdat
men geldelijk meer wordt beperkt, omdat minder interesses gekweekt
zijn en omdat men de kanalen van afwisseling minder kent. Daarnaast
wordt verwacht dat een gelijkmatig dagelijks ritme daar meer ge
accepteerd wordt dan in het hogere milieu, waar dan eerder van
sleur gesproken zal worden. Voorts ligt het voor de hand dat de
huwelijken met kinderen meer afwisseling kennen. Maar ook hierbij
is het mogelijk dat in deze huwelijken door de gebondenheid aan
huis en door het grotere takenpakket meer sleur wordt ervaren.
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Van_de_167_resgondenten

Van_de_62_ex-garen

Totaal

45%

Beiden zien problemen

16x

Mannen

41%

Alleen de man ziet ze

lOx

Vrouwen

50%

Alleen de vrouw ziet ze

18x

Vrouwen spreken wat meer over de negatieve invloed van sleur. Over
het geheel genomen heeft menigeen dit probleem gevoeld.
Sleur vormt geen direct motief om te scheiden, er komt ook geen
aanleiding uit voort. De ervaren sleur is doorgaans een oorzaak ên
een gevolg van andere onlustgevoelens (gebrek aan communicatie,
gebrek aan liefde) of een aanleiding voor de keuze van nieuwe we
gen (bewustwording, buitenechtelijke relatie). Hierdoor werkt de
sleur meer indirect aan de huwelijksontbinding mee. Sleur is dan
ook bij uitstek een aspect waarvan men zich achteraf realiseert
dat het in het proces een aandeel heeft gehad.
Aard van de problemen met sleur
Hoewel bijna de helft van de respondenten de sleur een plaats geeft
in de rij van oorzaken of motieven van de scheiding, wordt noch bij
het vrije verhaal noch bij de directe vraag een toelichting van be
tekenis gegeven. Het kwalitatieve materiaal is daarover zeer sum
mier. Wellicht vindt men de term in zijn negatieve betekenis voor
zichzelf spreken. Dat men in het spontane verhaal zo weinig dit
aspect belicht, is een gevolg van het feit dat men het zich vooral
achteraf realiseerde.
De meesten spreken over door henzelf ervaren sleur, enkelen stellen
aan de orde dat dit voor de ex-genoot sterk gegolden had. De be
langrijkste besproken vorm van sleur is die van het monotone dagelijkse
ritme. Alles wordt voorspelbaar, de dingen komen op dezelfde wijze

terug. De tv wordt er regelmatig bijgehaald als een belangrijke
boosdoener. De eerste drie uitspraken op de volgende bladzijde
betreffen deze categorie.
Verder zijn er antwoorden die ook verwijzen naar het monotone, met
daaraan toegevoegd dat dit dé grote verandering bij het trouwen is.
Voordien was het leven spannend, afwisselend, of er waren activi
teiten die men als getrouwd stel niet raêer deed. Het zijn vooral
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spraak hieronder is dit aspect aan de orde.
Tenslotte zijn er enkele vrouwen die spreken van isolatie door spe
cifieke, steeds terugkerende huiselijke karweitjes (zesde uitspraak).
De mensen die over de sleur van de ander spreken, noemen daarbij ge
drag dat het gevolg ervan geweest is, zoals veel kopen, een nieuwe
relatie (laatste twee uitspraken).
Man, 30+
"Ja, je kwam thuis van je werk, je eten staat klaar, dan krijg je je
kopje koffie, je kijkt tv, af en toe gemeenschap met elkaar ... 't
werd zo'n sleur."
+
Vrouw, 55
"Ik weet nog dat ik op een aparte brief wachtte. Elke dag was precies
hetzelfde. Hij kwam thuis, eten, tv, z'n arm op de leuning van de
stoel. Ik hoopte op een wonder met die brief, sleur is erg. Je moet
't nieuw houden. Lekker op vakantie gaan enzo. Dat deden we niet."
Man, 30+
"Alles, ook de ruzies, kwam steeds terug op dezelfde manier, hetzelfde
patroon. Dat versterkte m'n gevoel:: ik moet wegwezen."
Man, 45+
"Ik was mobiel leven gewend. Niet langer dan twee jaar op dezelfde
plaats. Als je trouwt, kan dat niet meer. Maar dat gevoel slaat wel
terug op je huiselijke leven."
Man, 25+
"De verkering was een
een heel stel om. Dat
Opstaan, zitten gaan,
wat doen, bezig zijn.

goeie tijd. Ik was echt verliefd. We gingen met
was voorbij met het trouwen. Het leven werd saai.
naar bed. Een gevoel dat ik doodging. Ik moet
Maakt me niet uit wat."

Vrouw, 35+
"Ik liep alle dagen maar dingen te doen. Dan komen de muren op je af.
Niet alles vond ik vervelend. Maar wel bijvoorbeeld die alcohol van
hem, elke dag met die tassen en kratten sjouwen."
Man, 35+
"Zij wilde geen kinderen. Speelde de nette mevrouw. Haar kamer leek
wel C & A. Elke dag wat nieuws, vuilniszakken vol gingen naar 't Le
ger des Heils. Ik ben gemakkelijk, maak er geen ruzie over. Ik denk
dat ze zich verveelde. Ze was 't zat, vond 't huwelijk een sleur."
+
Man, 45
"Voor haar was die sleur een groot punt. Ze had graag directrice wil
len worden of in de Tweede Kamer zitten! Ik was erg tevreden. Tja, en
dan komt er een of andere gek en daar wil ze dan een nieuw leven mee
beginnen."
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Duidelijk hangt de mate waarin sleur als een probleem is ervaren samen met het

milieu van de respondent. In het lagere milieu wordt dit aspect het meest ge

noemd en dan vooral onder de vrouwen (mannen: 44%; vrouwen: 61%). In het hogere
milieu bestaat een ondervertegenwoordiging. Eén op de drie respondenten ant
woordt bevestigend, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Het is de reële si
tuatie die zich hier meedeelt. Vrouwen in het lagere milieu hebben vaak weinig
(im)materiële middelen om hun leven meer kleur te geven. "Ik had wel graag weer
op de fabriek willen werken, dan gebeurt er nog 's wat, maar hij vond dat de
vrouw in huis hoort." In het hogere milieu heeft men meer mogelijkheden om voor
afwisseling te zorgen. Het middenmilieu neemt dienaangaande een tussenpositie
in. Bij de stroming/ideaalbeelden is eenzelfde tendens terug te vinden, maar
bij nadere beschouwing is het vooral de Invloed van de factor milieu, die hier
spreekt.
Wat de huwelijksfasering betreft, de afwezigheid van kinderen is enigszins
sleurbevorderend. Dit blijkt des te meer als de gezinsfasen bij uiteengaan be
schouwd worden. Onder mensen zonder kinderen zijn relatief veel ja-zeggers,
maar vooral ook onder mensen waarvan de kinderen uit huis zijn. Hoewel de laatste
groep maar klein is, deelt zich hierin toch de voor sommigen moeizame situatie
van het samen overblijven mee. Het leven zonder kinderen thuis, terwijl men het
wel gewend was, is voor menig huwelijk een test van de werkelijke band tussen
de echtelieden. Een onvoldoende band kan tot scheiding leiden, maar leidt daar
niet noodzakelijk toe.

§A_Dageli2ks>_ritmei_yerhuizen_en_gezamenliik_verbliif_in_het_bui;
tenland
Tot de factoren die verwijzen naar het gezinsfunctioneren behoort
nog een aantal motieven of oorzaken waar niet expliciet naar ge
vraagd is. De meeste motieven uit het spontane, vrije verhaal,
kunnen worden ondergebracht in de gestructureerde vragen 9a t/m z
(Bijlage 1}. De nuances variëren, maar de onderwerpen zijn aanwe
zig. Dat geldt niet voor het motief ongelijk, dagelijks ritme. Het komt
verschillende malen naar voren als een belangrijke scheidingsoor
zaak en het heeft, derhalve ten onrechte, geen plaats gekregen in
de expliciete vragen betreffende de motieven. Dit aspect heeft
evenals sleur met de dagindeling te maken. Daar het niet aan ieder
gevraagd is, kunnen geen aanwijzingen gegeven worden van mate van
voorkomen en van samenhangen.
Dit ongelijke dagelijkse ritme wordt soms in het huwelijksleven
als zeer hinderlijk ervaren. Het gaat vooral om de verschijnselen
"ochtendmens" tegenover "avondmens". Het lukte de partners dan niet
hun activiteitenpatronen op elkaar af te stemmen. Hoewel het een
situatie betreft die men zeer lang vol kon houden, ziet een enke
ling dit ongelijke ritme toch als de belangrijkste scheidingsoor
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me problemen opleveren. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake
is van ploegendienst van de man. Omdat voor ploegendienst veelal
gekozen wordt uit materiële overwegingen, is het mogelijk dat de
ritmeverstoring degene verweten wordt die dat extra geld belang
rijk vindt. Huwelijksproblemen zijn ervan het gevolg.
Vrouw, 50+
"We hadden zo'n ander levensritme, 's Ochtends vond ik 't fijn om er
vroeg uit te gaan en hij is een uitslaper. Nou, dan begrijpt u wel wat
er 's avonds gebeurt. We gingen nooit gelijk naar bed en ik stapte al
tijd in m'n eentje in een leeg bed. Heel kil. Met *t eten net 20. Hij
at heel onregelmatig en ik hou ervan om op preciese tijden aan tafel
te gaan."

Twee andere scheidingsmotieven of oorzaken die niet expliciet in
de vragenlijst zijn opgenomen, zijn verhuizen en gezamenlijk verblijf
in het buitenland. De onbekende omgeving kan mensen uit elkaar drij

ven en naar elkaar toe brengen. Als het eerste het geval is, kun
nen er ernstige huwelijksmoeilijkheden uit voortvloeien, ook al
omdat door de nieuwe omgeving de eenzaamheid versterkt wordt. Men
wordt tijdelijk meer afhankelijk van elkaar; de relatie is daar
niet tegen bestand. Ondernemingen als verhuizen en langdurig ver
blijf in het buitenland zijn voor velen een test van de werkelijke
waarde van de huwelijksrelatie en van de steun die men elkaar kan
geven. Voor anderen betekende een verhuizing een tijdelijke ople
ving van een slechte relatie omdat men een gezamenlijk doel kreeg:
het nieuwe h.uis opknappen of inrichten. "Maar dat is een soort
vlucht, dat werkt niet lang", meldt een respondent.
Vrouw, 30+
"Constant verhuizen, en dan kon ik weer van voren af asm beginnen met
mensen leren kennen. Hij merkte 't domweg niet, hij had 't niet in de
gaten hoe moeilijk dat voor mij was met die kleine kinderen. Kan je
nagaan hoe slecht ie me kende."

Relatie factoren

li_Liefde
Gevoelens voor elkaar, liefde, warmte, steun, opvang -- het worden
heden ten dage de basiselementen geacht van een huwelijk. Verschil
in gevoelens en ontbreken van gevoelens worden daarmee belangrijke
huwelijksverstoorders. Het is een subjectief gegeven. Dat geldt ook
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is aangegeven dat huwelijk en gezin meer en meer in het teken kwa
men te staan van de liefde. Soms wordt dit beschreven als functio
neel tegenwicht tegen een verzakelijkte maatschappij. Met deze na
druk op de liefde tussen man en vrouw (en kinderen) raakten ook de
verwachtingen over het leven in huwelijksverband meer gespannen.
Wellicht is daarin een teruggaande lijn te bespeuren begin jaren
tachtig, maar bij de huwelijkssluiting van de hier bestudeerde
ex-huwelijken heeft dat proces zich nog nauwelijks ingezet. Ware
liefde duurt eeuwig, ware liefde lost alle problemen op; het zijn
ideeën die de kans op teleurstelling in het huwelijksleven vergro
ten. Als opvang, steun en genegenheid tot de zeer belangrijke huwelijkstaken worden gerekend, mag worden verwacht dat juist op dit
terrein de scheidingsgronden zich zullen manifesteren. Vanwege de
subjectiviteit van deze zaken zullen ook andere onbevredigende
relatie-elementen zich uiten via afnemende liefde. Dit terrein
leent zich verder bij uitstek om te worden gebruikt als men de
oorzaken en motieven van de scheiding slecht kan omschrijven. Ten
slotte zal een buitenechtelijke relatie vaak worden beschreven in
termen van verminderde liefde voor de eigen partner. Al met al zijn
dit aanwijzingen om een terrein van grote betekenis voor de scheidingsraotivatie te vermoeden.
In onze Westerse samenleving worden vrouwen meer gesocialiseerd
tot gevoelsmensen en mannen meer tot mensen met een rationele in
stelling. Bovendien wordt voor vrouwen het huwelijk het belang
rijkste element van hun identiteit. Zij verwachten er veel van,
wat versterkt wordt door de romantische romannetjes (Bouquet-reeks,
e.d.l. De discrepantie tussen wenselijkheid en werkelijkheid wordt
erdoor vergroot. Deze liefdesboekjes worden veel door vrouwen en
nauwelijks door mannen gelezen. Dit verschil in socialisatie zal
tot gevolg hebben dat vrouwen meer dan mannen de motieven en oor
zaken in deze (ontbrekende) liefde zoeken. Bekend is de theorie
volgens welke problemen met immateriële zaken als liefde pas dan
ervaren worden als de materiële tekorten zijn opgeheven. Vanuit
deze theorie kan verwacht worden dat in het lagere milieu het minst
en in het hogere milieu het meest de scheiding in verband gebracht
wordt met liefde en gevoel. Daar staat, tegenover dat in de tradi
tionele zienswijze, die sterk vertegenwoordigd is in het lagere
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toegekend. Ten aanzien van de ideaalbeelden kan dan ook verwacht
worden dat mensen die tijdens het interview nog de traditionele
stroming verwoorden, vaker de liefde naar voren zullen halen. Maar
hierbij kan de tegenkracht van de grotere omvang van materiële on
genoegens in de traditionele stroming het effect verminderen. Over
de samenhang met godsdienst en huwelijksfasering zijn weinig hypo
thesen vooraf mogelijk. Van mensen zonder kinderen kan verwacht
worden dat de onderlinge liefde meer centraal staat en derhalve
meer problemen oplevert. Aan de andere kant kan door de aanwezig
heid van kinderen de liefdesband tussen de ouders in hun ogen nega
tief beïnvloed worden. Mannen kunnen zich tekort gedaan voelen
door de liefde en de aandacht van de vrouw voor het kind.
In de expliciete'vraagstelling is eerst in het algemeen de liefde
aan de orde gesteld, voorts is dit toegespitst op de vraag of er
verschil was in de mate van de gevoelens ten opzichte van elkaar.
Dat betekent dat in de meeste antwoorden dit aspect aan de orde
komt, zodat een codering van "hij meer" of "zij meer" mogelijk is.
Nadeel van deze toespitsing is geweest dat sommigen zich beperken,
door het aangeven van een richting, tot alleen het kwantitatieve
deel van een verschil in gevoelens.
Mate waarin belangrijke problemen rond liefdesgevoelens zijn ervaren
Van_de_167_resgondenten

Y§S_âë_§2_ex;garen

Totaal
Mannen

53%
42%

Beiden zien problemen
Alleen de man ziet ze

19x
3x

Vrouwen

62%

Alleen de vrouw ziet ze

17x

Tot de categorie die gëén problemen ervaren hebben, behoren ook
mensen die zeggen dat de liefde bij beiden of bij een van beiden
maar matig of afwezig was, zonder dat dat als (grootl probleem
werd beschouwd. Iets meer mensen ervoeren het probleem dat de man
meer liefde voelde dan dat de vrouw deze positie had. Van degenen
die een probleem zien, zegt 35% dat de man meer gevoelens had,
29% dat de vrouw degene met meer gevoelens was, 17% dat een tekort
bij beiden lag. 20% Geeft geen antwoord waaruit opheldering over
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Meer inzicht geven echter de verschillen tussen mannen en vrouwen.
In de eerste plaats blijkt zeer duidelijk het verwachte verband aan
wezig te zijn. Bijna tweemaal zoveel mannen als vrouwen zeggen geen
problemen op dit terrein te hebben ervaren (53% resp. 29%). Vier
procent van de mannen en negen procent van de vrouwen moeten het
antwoord schuldig blijven, zodat de percentages mannen en vrouwen
mét problemen 42 resp. 62 zijn (zoals hierboven ook is aangegeven).
Duidelijk is dat vrouwen meer georiënteerd zijn op het terrein van
de gevoelens.
Het feit dat in het algemeen de man iets vaker wordt aangewezen
als degene die bij een scheve verhouding de meeste gevoelens van
liefde had, wordt helemaal veroorzaakt door de mannen zelf. Er
zijn evenveel vrouwen die zeggen dat zijzelf meer liefde hadden
als vrouwen die zeggen dat hun ex-genoot warmere gevoelens koester
de. Onder de (relatief weinig) mannen die een probleem zien, zijn
er tweemaal zoveel die aangeven dat hun eigen liefde het grootst
was als er zeggen, dat het omgekeerde gold. Bij mannen spelen
vooral twee krachten een tegengestelde rol. Vanuit het traditio
nele waardenstelsel (met de grote nadruk op liefde), dient een
"schuldige" te worden aangewezen. Door te zeggen dat hun ex-vrouw
niet van hen hield, maakt de betrokkene kenbaar geen schuld te dra
gen. Aan de andere kant streelt een onbeantwoord liefdesgevoel van
zijn echtgenote meer zijn (mannelijk) eergevoel dan zijn eigen
onbeantwoord liefdesgevoel. Eergevoel wordt in onze Westerse cul
tuur onder mannen sterk benadrukt. Ook bij vrouwen kunnen deze
krachten een rol spelen maar bij mannen komen ze in het materiaal
duidelijker tot uiting.
Bij de analyse van de 62 ex-paren komt ook duidelijk naar voren
dat vrouwen op het terrein van liefde en gevoelens vaker problemen
zien. Dat men het grondig oneens is - in die zin dat beiden de
ander of dat beiden zichzelf aanwijzen met de meeste gevoelens komt weinig voor (slechts tweemaal). Vaker doet zich overeenstem
ming voor ten aanzien van een eenzijdige investering dan wel een
combinatie van antwoorden die door de verschillende aspecten die
aangeroerd werden, niet echt tegenstrijdig is.
Zeer vaak wordt het terrein van liefdé, genegenheid, sympathie,
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huwelijk. Terwijl de oorzaken op andere terreinen worden gezocht,
liggen hier niet zelden de scheidingsmotieven en ook komen er di
recte aanleidingen uit voort. "Ik houdt niet (meer) van je", is voor
velen een voldoende argumentatie om duidelijk te maken dat het
huwelijk gestrand is. Soms wordt de ontbrekende liefde wel als de
grondoorzaak aangewezen. Dat is met name het geval als die liefde
bij (een van) beiden nooit aanwezig is geweest.
Aard van de problemen met liefdesgevoelens
Mede omdat de vraagstelling regelmatig erop gericht is, komen ant
woorden met een kwantitatieve benadering van gevoelsaapecten vaak voor. De
drie belangrijkste antwoordtypen zijn:
- we hielden te weinig van elkaar;
- ik hield meer van de ander Öf de ander hield te weinig van mij;
- de ander hield meer van mij Öf ik hield te weinig van de ander.
Bij het eerste antwoordtype valt het vaakst te beluisteren dat dit
altijd al het geval is geweest en dat het daarmee de grondoorzaak
van de huwelijksbreuk is. "We hadden nooit moeten trouwen." Enkele
uitspraken kunnen dit antwoordtype toelichten.
Vrouw, 65+, 24 jaar gehuwd,
"Hij hield niet van mij, dat bestaat niet. Het was voor mij een noodhuwelijk dat tot mijn leedwezen wat uitgelopen is."
Man, 35+
"Ik heb steeds 't gevoel gehad dat ik warmte nodig had en niet kreeg.
Was omgekeerd ook zo."
Vrouw, 30+
"Dat we geen ware liefde voor elkaar gevoeld hebben, daar ging 't om.
Ik was 't kindvrouwtje ... dat heeft iets stiekems."

Doorgaans is men weinig uitvoerig over de karakteristieken van het
"houden van". Het wordt gepresenteerd als een begrip waarvan de be
tekenis aan eenieder bekend is en vooral als een begrip dat nauwe
lijks uitgelegd kan worden door de gevoelsmatige aard ervan. Dat
blijkt ook uit de antwoordtypen twee en drie waarbij een eenzijdige
liefdesinvestering wordt verondersteld. De antwoorden beperken zich
vaak tot de vaststelling van deze situatie. Wel geeft men momenten
aan waarop de liefde verdween, zoals lichamelijk mishandeld zijn
of slechte behandeling van een van de kinderen. Hieronder volgen
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Ex-paar, 25+
Hij: "Ze zei altijd: ik kan nooit die liefde opbrengen die jij voor mij
kan opbrengen. Ik zei: dat vraag ik toch ook niet. Als ik maar wat
krijg. Op 't laatst was 't niet3 meer, was ik alleen een sta in de
weg."
Zij: "Hij had voor mij ontzettend veel liefde op een manier waar ik de
kriebels van kreeg: alles samen doen. Hij hemelde me vreselijk op."
Ex-paar, 55+
Hij: "Het huishouden deed ze prima. Kwamen we niets tekort in. Liefde
wel."
Zij: "Hij zei wel eens: ik heb spijt dat ik getrouwd ben, want ik heb
een meubelstuk gekocht dat nooit afbetaald raakt."
Vrouw, 30+
"Hij vindt dat ik da schuld heb. Hij vindt dat ik nooit tekort ben ge
komen. Ja, financieel, maar aandacht kreeg ik nooit. Ik was huissloof.
Als iets niet schoon was, dan moest je horen. Als een gewillig konijn
in bed liggen, daar was ik ook goed voor. Maar liefde, ho maar."
Vrouw, 25+
"Ik probeerde het hem altijd naar de zin te maken. Ik begreep hem ei
genlijk niet. Hij had minder liefde voor mij. Voor hem was 't pure
hartstocht en bezit, 't Had echt net zo goed een ander kunnen zijn."
Vrouw, 60+
"'t Was een heel eenzame man, dat was heel erg de waarheid, daarom ben
ik mat hem getrouwd. Maar het bleef een haal eenzame man, 't woord
liefde ... 't hoort niet bij hem. Bij mij wal."
+
Vrouw, 25
"Hij hield meer van mij op 't laatst. Ik denk dat het gekomen is door
die mishandeling, toen is er iets doodgeslagen in mij."

Een tweede categorie antwoorden behandelt de aard. van de gevoelens.
Zeer gevarieerd zijn de aspecten die aan bod komen. Sommigen spre
ken van uitgesproken haat of hekel aan de ander. Anderen vertellen
van een verstikkende liefde van de ander die men slecht verdroeg.
Meer vrouwen dan mannen geven dergelijke opmerkingen. Ook wordt
enkele malen de liefde voor de hond vergeleken met de liefde voor
de partner. De eerste wordt dan als van meer betekenis en als een
diepere bestempeld. Van "dubbele" gevoelens van liefde en haat
wordt verteld, van liefde die eigenlijk niet veel meer was dan
medelijden en van vervlakte liefde.
Vrouw, 35+
"Hij hield van de ideale persoon die ik zou kunnen zijn en die ik zou
moeten worden."
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llan, 50
"Je houdt van elkaar als je bereid bent elkaar te accepteren. Zij deed
dat minder. Klinkt wel raar hè, net 20'n drie-stuiversroman. Ik denk
eigenlijk ook wel dat ik meer van haar geaccepteerd heb dan had gehoe
ven."
Man, 50+
"Liefde is meer geven dan nemen. Verdraagzaamheid. Je dient elkander
door de liefde, de liefde dient bovenaan te staan. Ik heb er zelf wel
niets van terecht gebracht."
Vrouw, 30+
"He zeiden steeds tijdens wrijvingen: ik hou toch van je. Er werd niet
gesproken over de inhoud ervan."
Vrouw, 35+
"Ik voelde me erg eenzaam, erg alleenstaand. Ik voelde me niet gewaar
deerd door hem. In een hoek gedrukt. Dan kan ie niet echt van me gehou
den hebben."

De laatste categorie bevat antwoorden die zich richten op de uiting
van de gevoelens. Wel of niet iets meebrengen en kleine intimiteiten

worden genoemd. Vaak komt het voor dat men wel liefdesgevoelens
bij de ander vermoedt, maar dat men vindt dat het 20 weinig bleek
uit alles. "Het had meer getoond moeten worden." Ook de gewenning
aan attenties komt aan de orde.
Man, 45+
"Verschilde. Ik gaf haar vaak bloemen omdat ik van d'r hield. Maar die
moest ik dan ruilen omdat ze niet goed waren. Hoevaak ik niet met bloe
men terug naar de winkel ben gegaan... De twijfels van het houden van,
het is symbolisch geweest."
Vrouw, 25+
"Ik hield echt van hem en liet 't merken. Hij liet niets merken. Ik
heb hem vaak gevraagd: hou je van me? Als je van iemand houdt, zeg je
toch spontaan ja. Hij zei altijd: waarom moet ik dat nou steeds zeggen.
Ik heb me heel vaak eenzaam gevoeld bij hem."
Vrouw, 35+
"Hij ziet liefde heel anders dan ik. In theorie niet, maar in uitvoe
ring wel. Als je samen kinderen hebt, vind ik, moet je iets van jezelf
geven om samen iets te doen. Dan blijkt 't."
Vrouw, 35+.
"Hij hield heel veel van me. Dat kon ik best merken. Hij bracht soms
iets leuks voor me mee. Of door een blik of een bepaalde manier van
beetpakken. Maar hij schaamde zich om gevoelens te uiten. Heel triest.
Zo jammer dat hij niet in de gaten heeft dat geluk niet in geld zit
en stoer zijn."
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belen
Een samenhang tussen milieu en de mate waarin liefdesaspecten als problematisch
worden ervaren, is wel aanwezig. In gezinnen uit lagere milieus is het het minst
het geval, wat hoofdzakelijk op rekening van de vrouwen is te schrijven. Van de
vrouwen uit het lagere milieu onderkent 50% dergelijke problemen, van de vrou
wen uit midden en hoger milieu 71%. Dit verschil heeft als achtergrond dat vrou
wen uit het lagere milieu vaker de nadruk leggen op materiële omstandigheden en
do gevoelscomponent daarbij niet betrekken. Met een schouderophaal wordt dit
soms afgedaan, men wil liever over andere ervaringen praten.
De stroming/ideaalbeelden lijken in eerste instantie geen enkele samenhang te
vertonen. Bij nader inzien is er onder de mannen een onderscheid. Bijna één op
de twee mannen van de traditionele stroming zegt dergelijke problemen gehad te
hebben tegenover bijna één op de drie mannen van de andere stromingen. Als men
het verhaal van deze mensen analyseert, blijkt dat vooral in de derde stroming
mannen geneigd zijn zichzelf "schoon te wassen" (vanuit dit ideaalbeeld wordt
echtscheiding als een groot falen beschouwd) door de vrouw liefdeloosheid te
verwijten. De man uit het middenmilieu wil vaker een zekere mate van superiori
teit tonen door mee te delen dat zijn ex-genote (veel) meer van hem hield (en
eventueel nog van hem houdt.' ). Achtergrond van dit verschil is de sterke ver
innerlijking van het gezinsideaal bij de mannen uit het lagere milieu die de
mannelijke "stoerheid" overstemt. In het middenmilieu is dit minder het geval.
Het gaat niet om velen, maar als de levensverhalen bekeken en onderling verge
leken worden, betreft het toch zeker een belangrijke tendens.
Samenhang van liefdesproblemen met aspecten van de huwelijksfasering ontbreekt
en ook de aanwezigheid van kinderen doet de problemen niet vaker of minder vaak
voorkomen.

Hier wordt vooral ingegaan op de verbale communicatie. Het is een
uitingsvorm waardoor mensen elkaar belevingen en visies kunnen
duidelijk maken. Daarnaast heeft de verbale communicatie de puur
praktische betekenis om de gezamenlijke organisatie draaiende te
houden. Het gaat om praten over dagelijkse besognes, over werk en
kinderen, over gevoelens (voor elkaar1 en over interessegebieden,
zoals politiek, kunst, hobby. Het :begrip voor elkaar kan via com
municatie gevormd, versterkt of afgebroken worden. Met dit al heeft
de communicatie een fundamentele plaats in de huwelijksrelaties.
Verwacht mag worden dat gescheidenen op dit terrein vaak problemen
hebben ervaren. Verschillen tussen mannen en vrouwen vallen ook
te verwachten omdat vrouwen vanwege hun relatief geïsoleerde posi
tie meer gericht zijn op de communicatie in het huwelijk. Daarnaast
kan vanuit ons huidig cultuurpatroon verondersteld worden dat voor
vrouwen de communicatie over gevoelens belangrijker is dan voor
mannen. Voor de laatsten zullen werk en interessegebieden meer
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zaken kan ook met collega's of vrienden bevredigd worden. Het ge
volg hiervan kan zijn dat vrouwen vaker een onbevredigende situa
tie ervaren.
Voorts is een invloed van milieu en ideaalbeeld waarschijnlijk. In
hogere milieus en in nieuwere ideaalbeelden krijgt de communicatie
tussen mensen een sterkere afzonderlijke betekenis. Een goede com
municatie onder andere over gevoelens en ideeën is meer doel in
zichzelf geworden. Bij vertegenwoordigers van het traditionele
ideaalbeeld, die een duidelijke rolverdeling tussen de geslachten
voorstaan, en bij mensen van het lagere milieu, staat de communi
catie meer in dienst van het dagelijks functioneren. Ook deze com
municatie kan falen, maar aan de communicatie over gevoelens en
interesses liggen doorgaans veel subtielere eisen ten grondslag
waardoor de kans op onbegrip nog groter is. Het effect van huwelijksduur en leeftijd is vooreerst onduidelijk, alhoewel het moge
lijk is dat bij een lange huwelijksduur het vaker voorkomt dat de
communicatie sterk verziekt is geraakt. De aanwezigheid van kinde
ren kan het gevoel geven dat de communicatie tussen de echtelieden
te beperkt.is geworden. Anderzijds zouden de kinderlozen veel meer
belang kunnen hechten aan een goede communicatie en daardoor eer
der problemen kunnen ervaren.
Mate waarin belangrijke communicatieproblemen zijn ervaren
Van_de_l67_respondenten

YSD_É®_§2_ex-garen

Totaal

83%

Beiden zien problemen

43x

Mannen

781

Alleen de man ziet ze

5x

Vrouwen

87%

Alleen de vrouw ziet ze

13x

De communicatieproblemen bereiken volstrekt de top wat het aantal
probleemervaringen betreft. Het ziet ernaar uit dat communicatie
problemen, sterker dan bijvoorbeeld ontbrekende gevoelens van be
trokkenheid en liefde, in hoge mate identiek worden geacht met een
slecht huwelijk. Als de communicatie geen probleem vormde, dan had
er niet gescheiden behoeven te worden. Een dergelijke redenering
ligt eraan ten grondslag. Dit blijkt te meer als de 17% geanaly
seerd wordt door wie geen problemen zijn genoemd. De meesten van
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die "overdonderd" werden door bijvoorbeeld een buitenechtelijke
relatie van de ander. Deze mensen hebben vaker, ook na (ruim)
twee jaar nog, spijtgevoelens over het feit dat zij gescheiden
zijn.
Het verschil tussen mannen en vrouwen is niet groot maar het gaat
wel in de verwachte richting. Ook bij de geïnterviewde paren is
dit verschil terug te vinden. Er is slechts één ex-paar waarvan
beiden zeggen dat op dit vlak geen problemen lagen. Dit paar wordt
dan ook gekenmerkt door een plots uiteengaan op basis van een
buitenechtelijke relatie van de man, waarbij deze man ten tijde
van het interview zegt het te betreuren dat een en ander in een
scheiding is uitgelopen.
Merkwaardig genoeg is de communicatie minder vaak dan de (ontbre
kende) gevoelens van liefde een motief om te scheiden. Vaker wordt
het achteraf tot een van de grondoorzaken van de scheiding gerekend.
Het komt wel voor dat een slechte communicatie de reden vormt om
uiteen te gaan en er kunnen ook duidelijke aanleidingen uit voort
komen voor de scheiding. Dit is bijv. het geval als op een voor de
betrokkene belangrijk moment duidelijk onbegrip voor de ander
blijkt. Als hoofd-oorzaak wordt de communicatie echter veel vaker
naar voren gehaald, of zoals een respondent wat sarcastisch maar
wel gemeend zegt: "Communicatiestoornissen, da's een mooi woord,
schrijf dat maar op".
Aard van de problemen met communicatie
De aard van de problemen rond de communicatie is gevarieerd. Als
eerste grote categorie komt de communiaatiefrekoentie aan bod. Beide
worden genoemd: een overmaat aan praten en een tekort, maar het
laatste komt het vaakst voor. Bij de paren vullen beiden elkaar
soms aan op dit punt. Zoals een respondent zegt: "Ik ben niet zo
praterig over diepe dingen en zij wou dat steeds". Zijn ex-vrouw
zegt: "Als 't aan hem lag, werd er over niks gepraat". Het teveel
aan praten wordt soms door beiden aangehaald. Men vindt bij nader
inzien, door zo intensief te praten en zo diep op alles in te gaan,
dat de problemen in de hand gewerkt worden. Vaker komt het evenwel
voor dat beiden vinden dat er te weinig gepraat werd. Er is veel
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"er hing een doodse stilte in het huis". Bij nader inzien vinden
mensen soms dat ze te weinig ruimte en tijd hebben vrijgemaakt
voor gesprekken. Of ze zien als oorzaak van de geringe frekwentie
dat ze het gesprek te snel lieten verstarren en te weinig poogden
verder te gaan. Het vaakst komt de situatie van eenzijdigheid voor.
De één wil of kan minder praten over allerlei zaken dan de ander.
Oorzaken worden gezocht in de karakters. "Ik ben een zwijger, zij
een prater, soms is dat lastig." De één is een oppotter en de an
der is opener, of er is sprake van onmacht om te communiceren van
een van beiden.
Man, 60+
"Ik kreeg geen antwoord, dat was een gebrek van d'r. Ze wilde ook nooit
praten."
Man, 40+
"Ik wilde niet praten over 't huwelijk en 't verleden, zij wel. Diep in
de nacht. Ik wil de wereld niet overdoen in woorden. Heeft geen zin."
* -+

Vrouw, 45
"Ik ben emotioneel, gauw in tranen. Kon hij helemaal niet tegen. Hij
zei: met jou is niet te praten. Hij heeft alles gedaan om niet met mij
te praten. Bijv. de tv aan en ervoor zorgen dat we niet samen waren.
Nog geen weekend konden we alleen zijn."
Man, 45+
"Als er problemen waren, dan werd ik agressiever. Ik wil dan praten, we
moeten zus of zo doen. En zij trok zich dan steeds meer terug. Een soort
spiraal, je versterkt elkaar in dat gedrag."
+
Man, 40
"Ik had in m'n jeugd geleerd, niet over problemen praten, zelf oplossen.
Ze begreep dat niet."
Vrouw, 60
"De dokter zei: jullie moeten praten. M'n man zei: praten?, je hebt
toch wat je hartje begeert, een dak boven je hoofd en eten."

Nauw verbonden met de voorgaande categorie, want de antwoorden zijn
vaak verweven, zijn de antwoorden waarbij gesproken wordt over de
inhoud en \kwaliteit van de communicatie. Mensen hadden het gevoel elkaar

niet te kunnen bereiken, geen werkelijk contact tot stand te kun
nen brengen. "Er werd veel gepraat, maar niks gezegd." Met name
door de aanwezigheid van kinderen kon deze situatie optreden. Het
vele praten betreft communicatie "over koetjes en kalfjes", "onbe
nullige" en "oppervlakkige" zaken. Gemist wordt de communicatie
over gevoelens, over het werk of over zaken die een wat breder be-
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ten van de dagelijkse irritaties. Men is echter lang niet altijd
expliciet hierover. In vage termen zegt men dan dat het begrip ont
brak en dat het in feite om twee werelden ging. Slechts enkele ma
len gaat het puur om de ideeën die worden verkondigd, men is het
chronisch oneens.
vrouw, 60+
"Ik 3tikte van verdriet. Ik had geen contact met hem en aardig voor
een vrouw zijn kan hij niet. Oh, ik stikte toen van verdriet."
Man, 3 5+
"Ik kon haar m'n werkproblemen niet uitleggen. Een vrouw begrijpt dat
niet."
Ex-paar, 35+
Hij: "Ze heeft geen invoelend vermogen. Haar manier van praten over de
dingen deed me pijn. Ze was zo radicaal. Rigoureuze oplossingen
die nergens op sloegen."
Zij: "De communicatie was slecht. Ik werd niet serieus genomen. Hij
zei wat ik allemaal niet goed deed."

Vervolgens komt de wijze van communiceren aan bod. Men spreekt vooral
van de doelstelling "punten scoren". Het ging er niet om elkaar te
te bereiken, nader tot elkaar te komen, maar om de sterkste te zijn.
Enkele voorbeelden hiervan volgen.
Vrouw, 30+
"Communiceren deden we alleen schreeuwend."

_ _ +'

Vrouw, 35
"Hij is verbaal veel sterker. Hij verweet 't me dat ik me niet kon uit
drukken. Hij kon ook niet luisteren naar mij, dan ging ie discussiëren.
Ik voelde me niet geaccepteerd."
Man, 4Q+
"We verstikten elkaar door elkaar niet te accepteren. We dachten: doe
't maar zoals ik. Competitie - op punten winnen. Ik liet me geweldig
intimideren door de situaties die zo ontstonden."
Man, 35+
"Ze zei, jij wil altijd gelijk hebben. Ze vond dat ik welbespraakter
was. Ze kon 't nooit van me winnen."

Een vierde categorie behelst de interpretatie van het gesprokene. Een
aantal respondenten vertelt dat veel verkeerd is uitgelegd. Het
zijn vooral mannen die hierop ingaan. Meestal wordt in het midden
gelaten of het al dan niet onbewust gebeurde, enkelen zeggen duide
lijk dat het om onwil van (een van) beiden ging. Vrouwen halen va
ker hun eigen reactie op het gesprokene naar voren.

- 317 -

Man, 50
"Ik had wel in de gaten dat er wat niet goed was, maar nooit dat 't
20 mis was. Ik heb vaak driftbuien, dat ben ik direct erna weer kwijt.
Rotwijf is voor haar een vreselijk woord, voor mij niet."
Man, 35+
"We joegen elkaar in het harnas. Ik gaf haar maar de vrije teugel.
Doordat we niet met elkaar konden praten, ging het fout. Bij haar
kwam 't altijd in 't verkeerde oor terecht. Als ik zei: "Hm, 't smaakt
lekker vandaag", dan zei zes "Oh, de andere keren dan niet?"
m

Vrouw, 25
"Bij hem pikte ik alles. Als ik iets zei, zei die: was ik maar vrij
gezel gebleven. Nou, dat kwetste me ontzettend. Ik ben soms heel ge
voelig. Ik werd er ontzettend agressief door, omdat ik veel van hem
hield."

Communicatie kon ook beperkt en onbevredigend zijn door de angst
van de ander. Vooral als de ander snel agressief is,

voor de reactie

komt deze communicatiebeperking voor.
Vrouw, 30+
"Ik was bang voor zijn drift. Durfde geen probleem uit te spreken. Als
ie 't er niet mee eens was, sloeg ie er op los. Op 't laatst zei ik
niks meer."
Vrouw, 25+
"Praten ging niet, alleen met een borrel. Ik was bang voor zijn ant
woorden, dat ie me voor lui zou zetten. Zo van: snap je dat nou niet,
trut?"

Tenslotte vormt de non-communicatie of de slechte communicatie als
(on-)bewuste strategie een belangrijke categorie. Soms is het een

strategie om het huwelijk te beëindigen en vooral in de laatste
huwelijksfase wordt hij gebruikt. Men is zich er dan doorgaans wel
van bewust dat dit in feite een manier was om het uiteengaan tot
stand te brengen, en deze situatie wordt dan ook maar zelden ge
noemd ter toelichting van een slechte communicatie. Als de strate
gie een langere tijd betreft, is men meestal niet zo bewust gericht
op beëindiging van de relatie, maar onbewust lijkt deze toekomstge
richtheid wel mee te spelen. Zo is het opvallend dat mensen soms
na de definitieve breuk voor het eerst een goed gesprek hadden
samen. Men vermeed dit in het huwelijk uit een (onbewust) besef
dat een scheiding erdoor bemoeilijkt zou worden. Feitelijk werd dan
op basis van gevoel gehandeld. Daarnaast komt het voor dat de stra
tegie er meer op gericht was om het huwelijk in stand te houden.
Praten kan teveel blootleggen.
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Vrouw, 45
"Ik had het goed met hem, hij niet met mij. Daarom durfde hij niet
over onze relatie te praten, dan zou 't duidelijk worden. Hij ver
meed 't, hij wilde geen confrontaties erover. Ik besefte dat later."
Man, 40+
"Na de breuk hebben we feitelijk pas gesprekken gehad. Het is jammer,
maar toen lukte het pas. Je hebt geen belangen meer."

Samenhangen van communicatieproblemen met andere variabelen
Omdat zovelen communicatieproblemen noemen, is het moeilijker samenhangen te
onderkennen. Iedere categorie moet bij een totaal percentage van 83 wel veel
probleemervaringen tellen. Milieu laat alleen voor mannen het verwachte verband
zien. Opmerkelijk veel vrouwen uit het lagere milieu (89%) klagen over een
slechte communicatie. Voor hen liggen de problemen vooral in een te geringe
communicatie van de kant van de ex-genoot en in angst voor zijn reacties. On
der de mannen uit het lagere milieu is het aantal respondenten dat problemen
ervoer relatief gering, maar het percentage bedraagt toch nog 65. Dit betekent
- de huwelijken waarvan beiden geïnterviewd zijn tonen dit ook aan - dat in
menig arbeidershuwelijk de man zich volstrekt niet bewust is van de onvrede van
zijn vrouw op dit terrein.
Een samenhang met de stroming/ideaalbeelden is nauwelijks aanwezig. Ook vanuit
het traditionele huwelijksmodel wordt de communicatie als fundament van het
huwelijk beschouwd.
Onder degenen met korte huwelijken en onder de kinderlosen zijn iets meer men
sen die problemen ervoeren (92* resp. 86%; totaal 83%).. Wat de gezinsfasen be
treft springen de fasen zonder kinderen, met kinderen jonger dan vijf jaar, en
met de kinderen uit huis, eruit door relatief veel problemen. Maar omdat zove
len problemen op dit terrein hadden (variërend van 72 tot 90 procent) valt hier
moeilijk een conclusie aan te verbinden.
Opmerkelijk, maar tevens niet onbegrijpelijk, is de lijn die te constateren is
in de samenhang tussen communicatieproblemen enerzijds en de duur van de tijd
dat een scheiding overwogen is anderzijds. Het is al eerder gezegd dat onder
degenen die geen problemen ervaren hebben, velen door de wens van de ander om
te scheiden overdonderd waren. Onder degenen die nooit aan scheiden gedacht
hebben, noemt 69% communicatieproblemen; onder degenen die de laatste periode
erover dachten, 80% en onder degenen die er langer of er (bijna) het hele huwe
lijk mee rondliepen, 91%.

3_1_De_seksuele_relatie
In onze hedendaagse Westerse cultuur wordt de seksuele relatie tus
sen de gehuwde man en vrouw in hoge mate beschouwd als een uitings
vorm van liefde. Ket is een specifieke manier om te communiceren
en om warmte over te dragen. Daarbij is de wederzijdse bevrediging
centraal komen te staan, met een grote nadruk op het belang van het
(gezamenlijkel orgasme. Een dergelijk zwaar takenpakket dat de seksu
aliteit werd toebedeeld, vergroot de kans op frustraties. De seksua
liteit is niet meer gekoppeld aan de voortplanting en in brede krin
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man zijn bevrediging te geven. Hoewel seksualiteit warmte en teder
heid behoort te verschaffen, is er daarnaast, onder andere door
het belang van het orgasme, een "technisering" van het seksuele
handelen opgetreden. Voor voorspel en naspel wordt een variatie
aan invullingsmogelijkheden geboden.
Deze analyse lijkt te suggereren dat in onze samenleving de seksua
liteit een open en voor ieder bespreekbaar onderwerp is. Dit is
een volstrekt onterechte indruk want de Victoriaanse denkbeelden
en de benadering van de kerken hebben zeker hun sporen nagelaten.
Deze erfenis van taboes die het praten erover bemoeilijkt ên de
nieuwe hooggespannen verwachtingen van wederzijdse bevrediging,
hebben een mijnenveld gecreëerd voor het (jonge) stel dat de seksu
ele relatie gestalte moet geven. Verwacht mag dan ook worden dat
op dit terrein door de gescheidenen vaak problemen gemeld worden.
Voor man en vrouw gaat het om verschillende problemen, maar de
ernst ervan behoeft niet te verschillen, want voor iedere partner
behoort het huwelijk de enige bevredigingsbron te zijn. Vanuit de
traditionele sexrol zal de vrouw meer tederheid en gevoel .in de
relatie wensen, terwijl het de man meer om de orgastische bevredi
ging gaat. Gevolg ervan kan zijn dat de man frekwenter gemeenschap
wil dan de vrouw en dat de vrouw redenen gaat verzinnen om dit
tegen te houden. In onze cultuur behoort verder nog steeds het
directe initiatief in hoge mate bij de man te liggen.
Een invloed van milieu en stroming is moeilijk te voorspellen. In
het lagere milieu komt men langzaam los van de idee dat de seksu
aliteit er is voor het plezier van de man en een dergelijke over
gang brengt problemen met zich mee. In hogere milieus wordt echter
de seksuele omgang een grotere betekenis toegekend in het relatiegebeuren, zodat ook hier gemakkelijker problemen kunnen ontstaan.
Materiële spanningen zijn op de achtergrond geraakt en relationele
aspecten kunnen er voor in de plaats komen. Ten aanzien van de
ideaalbeelden zal dit milieu-effect sterk doorklinken, daarnaast
heeft iedere stroming eigen probleemterreinen. Bij de traditionele
denkwijze is het belang van gezamenlijke geluksbeleving via de
seksualiteit groot. In andere stromingen is men individualistischer
ingesteld en eventueel roede gericht op intieme relaties met meer-
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de samenhang met de huwelijksfasering en de aanwezigheid van kin
deren is moeilijk voorspelbaar.
Mate waarin belangrijke problemen rond de seksualiteit zijn ervaren
Van_de_l67_respondenten

YêS_â§_§2_ëïZB§E®Q

Totaal
Mannen
Vrouwen

Beiden zien problemen
Alleen de man ziet ze
Alleen de vrouw ziet ze

70%
64%
75%

37x
4x
9x

De seksualiteit is een belangrijk onderdeel van de scheidingsproblematiek. Of het, overigens relatief niet zo grote, verschil tus
sen mannen en vrouwen de achtergronden heeft die hiervoor bespro
ken zijn, moet blijken uit de analyse van de aard van de problemen.
Opmerkelijk is dat de onbevredigende seksuele relatie maar zelden
een motief vormt om te willen scheiden. Dit hangt samen met het
feit dat de meesten seksualiteit beschouwen als een uiting van
liefde en een specifieke communicatiemethode. Men is geneigd-een
slechte seksuele relatie te zien als een gevolg van spanningen in
de gevoelswereld en in de verbale communicatie. Daardoor wordt
de seksuele relatie wel als een probleem ervaren, maar minder als
een belangrijke oorzaak, een motief of een aanleiding voor de
scheiding. De slechte seksuele relatie beschrijven in termen van
een mede-oorzaak, gebeurt nog het vaakst. De beperkte autonome
rol die aan de seksuele relatie wordt toegekend, doet mijns in
ziens de werkelijkheid geweld aan. De seksuele relatie heeft een
veel autonomere positie en beïnvloedt van daaruit andere relatie
aspecten aanzienlijk. Door de verhalen heen blijkt dit veel meer
dan op de momenten waarop expliciet naar motief en oorzaak wordt
gevraagd.
Aard van de problemen met de seksualiteit
Veel is er verteld over de seksuele relatie. In het vrije verhaal
komt deze regelmatig aan bod en de toelichting bij de gerichte
vraag is niet zelden uitvoerig. Een en ander betekent reeds, dat
men in feite de seksuele relatie op zichzelf een belangrijke plaats
toekent. Dertig procent van de respondenten heeft overigens geen
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sen die de seksuele relatie goed vinden, maar ook enkelen die een
niet zo bevredigende seksuele relatie niet als een probleem be
schouwen. We laten enkele respondenten over hun probleemloze seksu
ele relatie aan het woord.
vrouw, 40+
"Was prima, erna nog en er tussendoor. Was altijd even goed. Het hele
huwelijk door."
Man, 30+
"Seksuele relatie was wonder boven wonder goed. Het was de laatste
strohalm. Daardoor duurde het misschien zo lang. Ook al was het over
dag niet zo goed, 's nachts was 't goed."

De eerste grote categorie wordt gevormd door mensen die zeggen
vanaf het begin een slechte seksuele relatie te hebben gehad. Dit kon
latent zijn, later was men pas echt gaan beseffen wat men gemist

had. Doorgaans was dit besef versterkt als een nieuwe relatie
meer seksuele bevrediging schonk. Voor menig respondent was de exgenoot de eerste seksuele partner, men had weinig ervaring. Maar
vaker ging het om een manifest slechte seksuele relatie. De seksu
ele relatie bracht (volstrekt) niet wat men ervan gehoopt had.
Iets meer vrouwen dan mannen rapporteren dat zij de relatie van
af 't allereerste begin als slecht hebben ervaren.
Man, 35+
"Heel schril, seksueel hadden we niks aan elkaar en dat kon toch niet
altijd zo voortduren. Meteen na 't trouwen was 't mis. Ervoor was 't
goed. Ieder huisje heeft zijn kruisje, dacht ik steeds."
Vrouw, 45+
"De huwelijksnacht. Hij lag in bed en ging slapen. Eigenlijk had ik
toen al gelijk het gevoel: koffertje pakken en wegwezen. Werd niks
die seksualiteit. Ik was zo verdrietig. Hij had mij ingehuurd als
meubelstuk. Ik weet niet of zoiets bewust gebeurt of dat iemand dat
plant. Ik verdrukte het verdriet."
Mem, 35+
"Ik was heel idealistisch. Wilde wat op poten zetten. Ik dacht, ik
moet geduld hebben, 't Komt wel met een jaar of zo. Maar 't kwam ge
woon niet. Was knudde. En als alles niet goed gaat, dan hoeft 't
neuken van mij ook niet meer."
Vrouw, 40+
"Dat is nooit wat geweest. Hij is geen man die mij wist op te warmen.
Hij was de eerste man, ik heb 't nooit echt beseft. Ik dacht dat 't
zo hoorde. Hij heeft nooit met m'n borsten gespeeld of zo. Deed ie ge
woon niet. Ik vond er niks an, die vijf minuten. Ik had nooit in boeken
gelezen hoe seksueel contact zou moeten zijn. Ik begreep nooit dat je
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de kinderen om te zuigen. Dat vond ik dan wel een heerlijk gevoel. Wist
ik dat ze ook anders gebruikt konden worden. En ik ben heel kuis, ik
wou geen andere man, dat had best gekund."

Veelal koppelde men aan het spreken over een onbevredigende relatie,
ook als die pas later in het huwelijk verslechterd was, een eigen
analyse van de oorzaken. Het vaakst wordt genoemd dat, doordat de re

latie op ander terrein slecht was, een goede seksuele relatie niet
mogelijk was. Die andere terreinen zijn onder andere: niet erover
kunnen praten samen; te weinig gevoel of liefde voor elkaar; slecht
geestelijk contact; een slechte communicatie in het algemeen; een
gekwetstheid; gemis aan waardering. Niet alleen relatie-aspecten
maar ook het gezinsfunctioneren wordt genoemd. Het feit dat men te
snel in de kleine kinderen zat, wordt door enkelen als een oorzaak
van de slechte seksuele relatie gezien. Een terrein dat voorts re
latief veel uitspraken telt, is de jeugd. In feite legt men hier
veel vaker een verband mee dan met persoonlijkheidseigenschappen.
Men spreekt over een conservatieve opvoeding waaruit remmingen ont
stonden en over negatieve erotische of seksuele ervaringen in de
jeugd die bleven nawerken. "M'n vader pakte ons altijd bij de
borsten, vond ik vreselijk." Ook de kerk wordt aangewezen als de.
grote schuldige. Vervolgens zijn er mensen, vooral mannen, die het
instituut huwelijk niet bevorderlijk vinden voor een levendige
seksuele relatie. Door het dagelijks samenzijn zou automatisch
sleur ontstaan. Anticonceptie wordt naar voren gehaald als achter
grond van een onbevredigende seksuele relatie. Libidoverlies door
de pil is genoemd, overigens niet zo vaak. Daartegenover is het
ontbreken van een pil of van goede anticonceptiva eveneens als be
lemmering ervaren. Tenslotte zijn er twee mensen die verhalen van
het feit dat hun ex-genoot homoseksueel was. Als men ervan op de
hoogte was, had het gevoel overheerst geduld te moeten hebben,
"Hij moet eerst wennen, 't komt wel". In het geval waarbij het
bij de breuk pas bekend.werd, had de respondent achteraf het ge
voel dat veel dingen opeens duidelijk werden. In het huwelijk was
er niet over gepraat en het drukke leven van de vrouw leek een
goede verklaring voor haar geringe seksuele interesse.
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Vrouw, 25
"Slecht. Als je je als vrouw heel gekwetst voelt, hij kraakt je, je was
nergens goed in en je had wel behoefte aan een man ... je voelde je zo
ontzettend geremd. En een man is zo, als ze iets goed willen maken dan
doen ze het in bed. Dat vond ik heel naar."
Vrouw, 35+
"'t Werd steeds duidelijker dat de emotionele betrokkenheid steeds
minder werd en daardoor werd ook de seksuele relatie steeds minder en
daardoor werd de emotionele n6g minder."
Vrouw, 30+
"Ik was niet zo temperamentvol als hij, door m'n opvoeding. Ik had van
moeder geleerd: mannen zijn vies."
Man, 30+
"Het was ook een verplichting. Als je getrouwd bent, hoeft 't niet
meer stiekem. Dat ging dan zo: doen we nou vanavond nog wat of niet...?
Ja, dan is de lol er wel af."
Man, 35+
"Soms redelijk, soms minder. Kijk op een gegeven moment raak je op elk
aar uitgekeken. Dan ga je wat anders zoeken. Je wilt wat meer sensatie.
Hoe ziet een andere vrouw eruit? Hoe beleeft zij het? Kwam vaak voor
dat ik eerst met m'n vriendin naar bed geweest was en dan had m'n vrouw
als ik thuiskwam ook zin. En dan ging ik ook met haar naar bed. Ik zou
wel drie vrouwen willen."
Vrouw, 40+
"Er was geen pil. 't Was een enorm neurotische trip, die wij met elkaar
deden. Zo van: pas maar goed op, je mag heel even naar binnen. Dat is
godsonmogelijk spannend. En dan ging 't toch mis, kreeg ie een zaadlo
zing, g.v.d. zie je nou wel, riep ik dan. Ongelooflijk destructief wa
ren we met elkaar."

Hierna komen andere veel voorkomende specificaties van de onbevre
digende seksuele relatie aan bod. De meestgenoemde is wel het ver
schil in behoeften. De oorzaken die ervoor genoemd worden, liggen op

de terreinen die in de vorige alinea besproken zijn. Het zijn zo
wel vrouwen als mannen die erover aan het woord zijn en iets vaker
spreekt men over een grotere behoefte van de mem dan van de vrouw.
"Sex, de man heeft altijd meer zin dan de vrouw. Zo is dat nou een
maal." Deze uitspraak van een respondent vindt zeker geen bevesti
ging in het materiaal, want het komt regelmatig voor dat het ge
brek aan animo van de man vermeld wordt. Twee maal wordt verteld
dat men de dokter of het Rutgershuis had ingeschakeld. Beide keren
had het bezoek weinig opgeleverd, wat als belangrijke oorzaak heeft
dat de betrokkene in feite er niet heen wilde. Opvallend is wel
dat men steeds vindt dat degeen met de minste behoefte "genezen"
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Man, 35+
"Was niet denderend, hele huwelijk. De behoeften van de een waren gro
ter dan van de ander (van wie waren se groter?). Van mij (respondent
kijkt nog strakker en verstijfder dan eerst)."
Man, 50+
"Vó<5r de gemeenschap kreeg ik altijd verwijten, zo van: blaas niet zo
in m'n gezicht. Op 't laatst moest ik smeken om sex. Ze dwong me eigen
lijk tot zelfbevrediging."
Man, 35+
"Lekker naar bed gaan was er niet bij. Ze zei: van de week nog één keer.
Nou ja, ik dacht alleen aan m'n eige, niet dan, als ik m'n zooitje maar
kwijt was. We hadden altijd ruzie over sex en geld. En ik maar bijver
dienen."
Vrouw, 45+
"Hij wilde steeds minder, minder behoefte zei die. Ik heb 't uiterste
gedaan om 't weer goed te krijgen, want ik wou meer."
Man, 55
"Ik gebruikte kalmerende middelen. Dat onderdrukte ook het seksuele.
Zij is een vurige seksualiste. Zij is erg seksueel-achtig, ik ben niet
zo'n ultspatter. Van mij hoeft het echt niet. Ieder mens is anders hè."

Regelmatig vertellen respondenten van een (totale) afwijzing van seksu
eel verkeer. Als er sprake is van een volledige afwijzing dan ligt
daar vaak een bepaalde gebeurtenis of ontwikkeling aan ten grond
slag. Zeer veel verschillende achtergronden kan deze beslissing
tot afwijzing hebben. De voorbeelden in dit materiaal, waar het om
enkele gevallen gaat, zijn daarmee toevallige voorbeelden. Ze ge
ven geen beeld van het totale scala van mogelijkheden. Zo kwam
het voor dat er frigiditeit ontstond bij de vrouw door de wijze
waarop men tot een abortus besloot. Dwang van de Sén, een beslis
sing waarmee de ander het niet eens was, laat diepe wonden achter.
Pijn bij de geslachtsgemeenschap is een andere reden voor een to
tale afwijzing die genoemd is. Verder spreekt men over de komst
van een kind, waarna de vrouw geen behoefte meer had; over walging
van de vrouw, omdat haar echtgenoot een buurmeisje verkrachtte;
over het betaald gaan werken van de vrouw. "Toen moest ze opeens
een eigen slaapkamer en wilde ze niet meer." Het zijn mannen en
vrouwen, die het melden, maar er wordt hoofdzakelijk over de si
tuatie gesproken van een totale weigering van de zijde van de vrouw.
Eên enkele maal was de man degene die verdere seksuele toenadering
volledig afwees. Overigens had menigeen nog vele jaren samengeleefd
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nadat de seksuele relatie was verbroken. Het is niet onwaarschijn
lijk dat in de bestaande huwelijken deze situatie regelmatig voor
komt. Soms wordt het als een moeilijke situatie ervaren, maar vaak
ook treedt er (geleidelijk) een acceptatie op. De regelmatig terug
kerende en niet definitieve afwijzing wordt als meer problematisch
ervaren. Deze afwijzing vindt niet plaats door een direct "nee";
men zoekt naar methoden om de ander niet (wakker) in bed te tref
fen of men geeft redenen als moeheid, hoofdpijn, drukke dag. De
laatste worden zowel door degene die ze uitte, als door de afge
wezene als smoesjes ervaren. Deze terugkerende afwijzing komt meer
van vrouwen dan van mannen. Bij een verschil aan behoefte waarbij
de man minder behoefte heeft, geeft hij vaker toe dan in de omge
keerde situatie het geval is. "Van mij hoefde 't niet zo, maar als
zij 't nou zo graag wilde, wilde ik d'r best helpen." De oorzaak
ervan is dat negatieve gevoelservaringen bij het seksuele verkeer
door de vrouw veel intensiever beleefd zijn dan door de man. Daar
entegen wordt door menige man de regelmatige afwijzing als psy
chisch sterk bedreigend ervaren.
+
Vrouw, 45
"Hij vond mij erg individualistisch, hij was ook gauw bang afgewezen te
worden. Dat neem ik mezelf wel kwalijk, dat ik genoegen nam met een der
gelijke rol als echtgenote, smoesjes verzinnen. Dat ik er niet meer aan
heb kunnen doen."
Vrouw, 25+
"Sex was om z'n mannelijkheid te bewijzen. Voor hem het enige wapen.
Het was voor mij een ramp. Hij heeft zich uitgeleefd, hup de benen
wijd en rammen maar. Het was zo erg dat ik niet eerder naar bed ging
voor hij sliep. Al was 't 's nachts drie uur. Ik wilde het niet meer."
Man, 35+
"Toen ging 't drama zich voltrekken. Ze ging me keihard afwijzen. Heel
lomp, je voelt je dan als man genomen, dat is nu eenmaal zo in deze
maatschappij."
Mm, 35+
"Alleen om een kind te krijgen, wilde ze klaarliggen. Wat haar betreft
was 't een konijnefokkerij geworden. Ik heb me laten steriliseren. Toen
mocht ik helemaal niet meer. Sex heeft nooit iets voorgesteld. Ik heb
tien jaar voor priester gestudeerd in dat huwelijk."
Vrouw, 25+
"Ik had niet zoveel behoefte. Toen heeft ie me een keer gedwongen en
toen was 't gelijk raak, zwanger. Ik heb hem dat nooit vergeven. Ik
was toen in staat zo tegen een boom te rijden, 't Is ook 't begin ge
weest dat ik helemaal geen zin meer had in contact."
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Vrouw, 50+
"Hij werd kwaad als ik niet wilde. Hij hield er teveel van, maar ik
vind zoiets een liefdesdaad. Dat is misschien ouderwets. Soms nam ik
een van de kinderen tussen ons in als afweermiddel. Dat werkte wel."

Het complement van het voorgaande is de situatie dat mensen tegen
hun wil tot seksueel contact gedwongen worden. Het zijn alleen vrouwen
die dit meemaakten, althans die erover vertellen, en het zijn er
velen. Dit heeft wellicht ook te maken met de grote aandacht die
er in de vrouwenbeweging voor dit verschijnsel is. Men voelt het
voor het eerst als een gerechtvaardigd verwijt. De ervaring van
"dwang" wordt er door versterkt. Dat blijkt onder andere bij ou
dere vrouwen die het als een normale situatie kunnen ervaren dat
de seksualiteit voor de man is. De regelmatige dwang tot seksueel
contact gaat
er uiteraard
zelden wordt
eel verkeer,

meestal vooraf aan de (totale) afwijzing. Verder is
de situatie van wisseling van dwang en afwijzing. Niet
lichamelijk geweld gebruikt bij deze dwang tot seksu
maar ook met intellect wordt gedwongen. De angst voor

het vrijen en de geslachtsgemeenschap kan de vrouwen de hele dag
bezig houden. Het is de angstige spanning of "het vanavond weer
moet". Menige gescheiden vrouw heeft zich in het huwelijk verkracht
gevoeld.
„+
Ex-paar, 60
Hij: "Ze zou me nooit afwijzen, maar zo had er niet zo'n behoefte aan."
Zij: "Dat moest gebeuren naar zijn zin. Of je tevreden was of niet, zo
was 't. Maar ach, ik vond 't niet zo erg. Dat was voor hem. Ik
liet 't maar zo. Als je echt om elkaar geeft, gaat het natuurlijk
wél goed."
Vrouw, 45+
"Sex? Hij trapte me in bed."
Vrouw, 30+
"Ik moest om de dag met hem naar bed. Dat wilde ik niet, maar dat was
regel. Als ik die dag niet hoefde, had ik de hele dag goeie zin. Ik had
er een erge aversie tegen, ik hoopte op een vreselijke ongesteldheid die
nooit over zou gaan."
Vrouw, 35+
"Zelfs als ik lag te klappertanden van de koorts moest ie nog."
Vrouw, 35+
"Hij heeft me gewoon gebruikt. Gratis een hoer. Hij maakte me er kapot
mee. Ik heb nooit echt geweigerd. Ik was dan bang dat de hele toestand
uit elkaar zou vallen. Dat ie een ander ging zoeken."
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Vrouw, 30
"Wel strijd gevoerd over sex. Vrijen, dat was echt heel naar, 't moest
echt omdat ie anders pijn in z'n kloten kreeg, als ie niet een keer in
de week vree. Dan zei ik nee, dan werd het toch ja. Hij dwong me op de
een of andere manier. Soort chantage, dan had ie zo'n houding van nuk
kigheid, boosheid. Dat ik me schuldig ging voelen."

Een ander aspect van de onbevredigende seksuele en erotische rela
tie is de verschillende interesse. Deze verschillen kunnen ten grond
slag liggen aan afwijzing en dwang. Bij de man is er een gericht
heid op het klaarkomen van de vrouw. Sommige vrouwen vinden dat
ook belangrijk maar anderen vinden het niet zo erg "om net te
doen alsof". Zij missen veel meer de tederheid en het vrijen dan
het orgasme. Eikaars hand vasthouden, een kusje geven, een aardig
woord; het zijn vooral de vrouwen die het gemist hebben, slechts
een enkele man vertelt erover. Hetzelfde geldt voor het erotische
contact dat niet leidt tot de geslachtsgemeenschap. De ervaring
niet aantrekkelijk gevonden te worden, komt ook bij vrouwen meer
voor. "Hij hielp me niet over de complexen over m'n lijf heen."
Mannen wordt vaak een egocentrische instelling verweten. De man
nen zelf spreken over een traditionele situatie, weinig proberen,
de ander wilde niets nieuws, nam weinig initiatief. Verder worden
sexboekjes genoemd als een ongezonde interesse van de ex-genoot,
alsook zijn of haar neiging tot zelfbevrediging.
Ex-paar, 35+
Bij: "Ze vond 't opeens vies. En als ik 't heel eerlijk zeg ... ieder
een heeft toch z'n eigen behoefte ... en &ls ze dan wilde, was het
echt heel erg bekrompen. En je wil weieens (..lacht..). Geeft een
gevoel van ontevredenheid."
Zij: "Nou, ik vind als je zo puur, zonder te praten op bed mag liggen en dan van alles mag doen. Soms lig je te slapen en dan word je
ineens wakker gemaakt."
Man, 35+
"Ze was wel heet, of hoe je dat noemt. Maar 't waren altijd vlugger
tjes, niets ervoor en niets erna. Ik wilde dat niet meer, ze gaf niet
echt om mij."
Vrouw, 3Q+
"De strubbelingen begonnen rond het bed. Hij was veel ervarener dan ik.
Hij vond alles leuk en dat vond ik vies en naar."
Vrouw, 30+
"Vond ik waardeloos. Even vrijen, neuken, slapen. Niks geen gevoelens
uitwisselen, was altijd koud. En als je hem eens aanraakte, moest er
altijd wat gebeuren. Ik was altijd blij als ie in slaap viel. Dan
kon je hem vim je af gooien."
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Vrouw, 55
"Als je zo oud bent, hoef je niet steeds eikaars hand vast te houden.
Maar bij hem kon er nooit een kusje af. Hij kwam binnen en dan zei die:
is 't vrete d'r? Als ie 't maar niet op zo'n toon zei, je kan toch ook
zeggen: is 't eten klaar?"
Man, 40+
"Ze deed 't wel bij d'r zelf. Nou dan weet je als man gelijk dat je
niet voldoet. Dan is de aardigheid eraf en dan heb je heibel."
Man, 50+
"Sex is kunst. We hebben het er niet uitgehaald. Zij was passief, ging
op d'r rug liggen. Ik kende niet eens de clitoris. Nu is 't een fes
tijn (met nieuwe partner). Ik wilde toen al andere dingen, ik dacht
dat ik oversekst was. Dat zei ze ook. Maar nu merk ik wel dat ik eer
der ondersekst ben geweest."

Aparte aandacht verdienen nog de atvategie&n en pressiemiddelen, alhoe
wel ze in het voorgaande al zijdelings aan bod kwamen. Een aantal
mannen vertelt van de ervaring dat ze alleen mochten als ze hun
vrouw iets (materieels) beloofden. De keerzijde van de medaille
is de ervaring van sommige vrouwen, die alleen de nodige spullen
konden kopen als ze gemeenschap hadden. "Anders gaf ie domweg 't
geld niet voor schoenen of zo." Dit zijn de pressiemiddelen om iets
gedaan te krijgen, ze kunnen ook op het immateriële vlak liggen. Zo
vertelt een man dat hij mocht, als hij genoeg aan de huishouding
en kinderen had gedaan die dag, en anders niet. De strategieën
richten zich erop om de ander te laten merken waar het tekort ligt
en dat kan een tekort aan liefde zijn. Zo kwam het meermalen voor
dat men de seksuele relatie finaal afbrak en ermee hoopte te berei
ken dat een nieuwe start in het gevoelsleven gemaakt zou worden.
Een ander geloofde niet in deze nieuwe start en deed dezelfde stap
die bedoeld was als een soort straf voor de ex-genoot.
Man, 30+
"'t Was niks. Ik deed 't zo van: hier heb je iets en nu niet meer hui
len. Ik zag sex als middel om ruzietjes bij te leggen. Om goed te maken
als ik d'r uitgekafferd had. Ik heb dat thuis nooit geleerd, 't is nog
wel moeilijk, maar 't gaat nu wel beter."
Man, 25+
"Kan beter. Het was een koekie als u weet wat ik bedoel ... (?) ...
Nou 't werd gegeven als beloning. Je moest 't in drievoud aanvragen.
Als je maar eerst iets moois gaf..."
Vrouw, 40+
"'t Was alles proberen waar een vrouw geen zin in heeft. Verkrachting
na verkrachting kun je wel zeggen. Om kleding te krijgen dan moest ik
's avonds krom liggen, voor de sex."
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Man, 60
"Nou ja, 't is misschien gek als ik 't vertel, u zult 't wel gek vinäen,
nou ja, 't was zo, vanaf ongeveer 1961, vanaf die tijd hebben we geen
gemeenschap meer gehad. Dat wilde ik niet meer, omdat ze me zo behan
delde, dat ze me altijd kleineerde. Ik heb dat besloten en ik zette 't
ook door ook. Ze wist niet hoe ze 't aan moest pakken om 't toch zover
te krijgen. Want ze vond 't ook gek natuurlijk. Maar ik heb me eraan
gehouden. Want over dingen praten met d'r lukte toch nooit."

De laatste categorie wordt gevormd door de invloed van derden op de
seksuele relatie. Om verschillende zaken kan het gaan, waarbij de
buitenechtelijke relatie de hoofdmoot vormt. Vaak heeft deze een
weerslag op het eigen seksuele leven. Zowel een verbetering als
een verslechtering kan het gevolg zijn. In een volgende paragraaf
wordt op de buitenechtelijke relatie nader ingegaan. Derden hebben
voorts invloed via een eerdere relatie. Als men die als beter er
varen heeft, kan dat problemen geven. Verder zijn er enkelen die
denken dat het ontbreken van seksuele contacten met anderen de
seksuele relatie negatief beïnvloed heeft. Men vond het sexleven
teveel op elkaar gericht.
Man, 60+
"Bij m'n eerste huwelijk was 't veel mooier. Het was voor mij toen voor
't eerst en bij haar zat |t slot er ook nog op. Mooier kan 't toch niet.
Er mankeert dan niets aan. Dat is 't mooiste wat je kan hebben."

_ .+

Vrouw, 30
"Ik had nooit veel behoefte. Pas heel op 't laatst, toen had ik erg
veel behoefte. Je bent dan tot de meest waanzinnige dingen in staat.
Zoals vrijen na een ruzie, terwijl ie daarna naar een vriendin zou
gaan. Dan was 't ook ontzettend fijn èn verdrietig daarna. Hij zei:
ik zou 't wel willen veranderen, maar ik kan 't niet. Ik weet niet
waarom."
Mem, 35+
"Dan had ze weer zo'n verliefde bui, was er weer een nieuwe ster aan
de horizon. Met mij wou ze dan geen seksueel contact meer. En ze had
ook een keer iemand die dat ook van d'r eiste. Hij vond het geen pret
tig idee als ze met mij zou vrijen."
Vrouw, 35+
"Ach ik dacht altijd aan anderen, het groeide tot een bevredigende
bezigheid. Het verbeterde ook door die andere relaties. Daar dacht
ik aan bij 't vrijen. Onze sex was niet naar, geen pijn, geen afweer,
geen inhoud, geen walging, kortom clean."

De lengte van deze paragraaf weerspiegelt de royale aandacht die
de seksualiteit in de verhalen krijgt. Dat geldt toch ook weer
niet voor iedereen. Sommigen zijn kort van stof, ze vinden het een
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stelling zijn de interviewsters bedacht en de royale aandacht is
zeker ook een gevolg van de voorzichtige pogingen van de interview
sters om over dit gevoelige aspect van het samenleven meer infor
matie te krijgen. Daarmee is dit materiaal meer "uitgelokt" dan op
vele andere terreinen het geval is geweest.
Samenhangen van sexproblemen met andere variabelen
Het milieu hangt samen met de mate waarin problemen genoemd worden, maar het ver
band is niet rechtlijnig. In lager en hoger milieu worden vaker problemen erva
ren dan in het middenmilieu. Alle genoemde vormen van seksueel onbevredigende
relaties komen voor in het lagere milieu, maar sterker dan in de andere milieus
speelt er de verwevenheid van het seksuele met het materiële. Zowel van de zijde
van de man als van de vrouw worden de problemen ervaren (beiden 75%). Uit het
hogere milieu zijn het met name de vrouwen die vaak een probleem hebben er
varen (80%). Bij hen liggen de problemen op alle terreinen zonder dat er sprake
is van een oververtegenwoordiging van een bepaalde categorie. In het algemeen is
de gevoeligheid voor problemen bij deze vrouwen groot, wat niet in de laatste
plaats veroorzaakt zal zijn door de inzichten die via de vrouwenbeweging ver
spreid worden. Het "beestje" wordt een naam gegeven. Het feit dat in het midden
milieu het aantal problemen relatief gering is, wordt veroorzaakt door de mannen
(59%1. Zij zijn meer dan anderen tevreden met de situatie omdat ze niet zeer
hoge eisen stellen en omdat ze in een positie leven dat de vrouw zich aanpast.
Het verschil tussen mannen en vrouwen in het algemeen komt dan ook op naam van
het midden- en hoger milieu. Daar zijn de vrouwen zich vaker bewust van een span
ningsveld.
Een samenhang met de andere variabelen is nauwelijks aanwezig. Het verband met

stroming/ideaalbeelden is niet los te koppelen van het milieu-effect. Bij de
godadienatigen wordt weer gevonden dat vrouwen relatief weinig en mannen rela
tief veel problemen ervaren hebben. Kindertal, huwelijksduur en gezinsfasen ge
ven geen eenduidig beeld. Zeer verschillende krachten spelen hierbij een rol,
waardoor er geen differentiatie optreedt.

4_._Macht_en_machtsverschillen
Macht is een beladen woord in onze Westerse cultuur. Het gaat om de
mogelijkheid het (uitblijven vanl handelen vein anderen te bepalen,
eventueel tegen hun zin in. Alhoewel macht door velen misprijzend
behandeld wordt, erkennen de meesten dat vooral op macroniveau,
maar ook wel op microniveau, macht niet weg te denken is uit ons
sociale leven. Sommige machtsvormen worden minder negatief en meer
als onvermijdelijk beschouwd dan andere. Bij uitstek is de huwelijks
relatie er een waar men machtsverschillen ongewenst acht. De ideolo
gie van de man-vrouw relatie heden ten dage is er een van gelijk
waardigheid. In de vorige eeuw hing men nog massaal de gedachte aan
dat de man superieur is aan de vrouw en de verantwoordelijkheid
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heeft voor de belangrijke beslissingen. Het exclusieve, romantische
huwelijksmodel benadrukt daarentegen de gelijkwaardigheid tussen
de partners. Van macht zou geen sprake moeten zijn. Gelijkwaardig
heid wordt verwacht naast een strikte rolscheiding. De man verdient
buitenshuis het geld en de hoofdtaak van de vrouw bestaat uit huishoudvoering en opvang van de kinderen.
Dit ideaalbeeld is wel aan interne spanning onderhevig. In onze sa
menleving heeft de maatschappelijke funktie in combinatie met het
eigen inkomen een hoge status. "Geld is macht" is een uitdrukking
die aspecten van het sociale leven goed weergeeft. Binnen die geldsector is overigens het schoonmaken een van de functieterreinen
met een lage status. Veelal wordt dit werk aan buitenlanders over
gelaten en het wordt relatief laag betaald. Het belang van de huis
houding mag dan in het licht van de liefde voor en opvang van man
en kinderen worden beschouwd, in wezen is de status van dit onbe
taalde werk uiterst gering. De status, ook in de betaalde sector,
van kinderen opvoeden is hoger. Dit betreft echter nog steeds onbe
taald werk voor de huisvrouw, terwijl het bovendien om een rela
tief korte periode (20 jaar} in haar arbeidsleven gaat. Terwijl
een machtsloze situatie, of misschien beter een machtsevenwicht,
tussen man en vrouw wordt verlangd, liggen er veel voetangels en
klemmen die de machtsbalans naar êên kant kunnen doen doorslaan.
Het zal veelal de man zijn die door inkomen, status en een hogere
opleiding een betere uitgangspositie heeft voor machtsverwerving.
Als gelijkwaardigheid en samen beslissen het ideaal is, kunnen zich
op dit terrein belangrijke problemen voordoen. Temeer daar de ideo
logische sporen uit het verleden nog niet geheel zijn uitgewist,
hetgeen de uitgangspositie van de man verder versterkt.
Behalve sociale omstandigheden hebben karaktertrekken een invloed.
De ëën is meer dominerend dan de ander. Dit behoeft mannen en vrou
wen niet te onderscheiden, maar wel worden karaktertrekken geïnter
preteerd vanuit geldende sociale verwachtingen. Is de man degeen
met een overheersend karakter, dan strookt dit meer met de sociale
wenselijkheid dan als de vrouw degene is die een dominerend karak
ter heeft. Het laatste wordt gemakkelijker aangemerkt als een "on
gezonde" situatie. Omdat vrouwen in status en kennis doorgaans de
mindere zijn van hun echtgenoot, zijn zij min of meer gedwongen
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tuur vrouwen een "betere" training verschaft, zijn de emoties en
het omgaan met gevoelens. Ook daarin kan macht schuilen. Het is
meer indirecte, manipulatieve macht in vergelijking met macht
voortvloeiend uit kennis, geld en aanzien.
Het voorgaande lijkt zonder meer de conclusie te rechtvaardigen
dat gescheidenen (en gehuwden) vaak een probleemveld zien in de
macht en in machtsverschillen. Het zullen vaker de vrouwen zijn
die dat vanuit hun (in het verleden) ondergeschikte positie signa
leren. In termen van machtsverschillen zal men vaker de man dan de
vrouw als de "machtigste" aanwijzen. Overigens kan dit effect wat
afgezwakt worden door het feit dat directe macht van de vrouw
- omdat dit ongewoon is - door beiden eerder wordt opgemerkt als
een probleem. De situatie zal in de verschillende milieus anders
zijn. In het lagere milieu staat men nog het dichtst bij het model
dat de man superieur behoort te zijn. Een situatie van machtsver
schil, waarbij de macht bij de man ligt, zal hier het gemakkelijkst
geaccepteerd worden. Als men wel machtsproblemen onderkent, zal
men in vergelijking met de andere milieus relatief vaak zeggen dat
de macht bij de vrouw ligt. Het ziet er voorts naar uit dat verte
genwoordigers van het hogere milieu het meest gevoelig zijn voor
machtsproblemen, zowel mannen als vrouwen, omdat via nieuwe stro
mingen en bewegingen (vrouwenbeweging1 dit aspect zo centraal ge
steld wordt. Men is er gevoeliger voor en het zal ook in de onder
linge communicatie relatief vaak aan de orde worden gesteld, zo
dat man en vrouw het beiden als een probleem beleven. Omdat de
vrouwenbeweging ten aanzien van de invloed van afhankelijkheid,
status, kennis, meer bewustwording onder mensen heeft bereikt dan
de mannenbeweging ten aanzien van de invloed van emoties en gevoe
lens, zal vaker de relatief machtsarme positie van de vrouw bena
drukt worden. Het middenrailieu lijkt in dezen een middenpositie
tussen lager en hoger milieu in te nemen. Overigens hebben mannen
in midden- en hoger milieu door inkomen en status feitelijk meer
machtsmiddelen dan hun seksegenoten in het lagere milieu. Ook van
ideaalbeelden zal een belangrijk effect uit gaan. De gelijkwaardig
heid tussen mensen en de situatie van machtsevenwicht staat zodanig
centraal in nieuwere stromingen dat men eerder het ex-huwelijk in
het licht van het machtsverschil analyseert. Bij de traditionele
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Bij de huwelijksfasering, al dan geen kinderen, huwelijksduur en
gezinsfase spelen tegengestelde krachten een rol zodat een verband
moeilijk voorspelbaar is. De ouderen zullen wellicht het minst
machtsproblemen ervaren hebben omdat zij meer gesocialiseerd zijn
in de acceptatie van bepaalde '.verschillen.
Mate waarin belangrijke machtsproblemen zijn ervaren
Van_de_167_resgondenten

YâS_âê_ë2_f2ZBâESS

Totaal

64%

Beiden zien problemen

27x

Mannen
Vrouwen

55%
71%

Alleen de man ziet ze
Alleen de vrouw ziet ze

lOx
17x

De machtspositie heeft objectieve componenten, maar het gaat hier
toch vooral om de subjectieve beleving. De gepresenteerde uitkom
sten zijn uitdrukking van deze beleving en ze dienen niet beschouwd
te worden als een beeld van de exacte machtsverschillen in ex-huwelijksrelaties. Onder degenen die macht niet als een probleem er
varen hebben, zijn mensen die zich ervan bewust zijn dat er wel
verschillen waren. De meeste "probleemlozen" zeggen echter dat die
verschillen er niet waren. Bijna twee op de drie respondenten menen
dat op het vlak van de macht(sverschillen) belangrijke problemen
lagen in het voorbije huwelijk, en het zijn, zoals ook verwacht is,
aanmerkelijk meer vrouwen die dit vinden.
Omdat steeds gevraagd is naar de machtsverhouding tussen de ex-partners, kan hiervan eveneens een beeld gegeven worden. Tabel 29 laat
de verdeling zien. Uit deze tabel blijkt dat vrouwen veel vaker dan
mannen de macht bij de ander zien. Als we bedenken dat macht uit
oefenen een onaangename klank heeft en men eerder geneigd is de
ander ervan te "beschuldigen" dan zichzelf (hetgeen ook blijkt bij
de analyse van de 62 ex-paren: zes maal zeggen beiden dat de ander
de meeste macht had en niet eenmaal zeggen beiden dat zijzelf de
meeste macht hadden), dan wijzen deze uitkomsten in de verwachte
richting. Want de balans is niet gelijk. Ondanks deze belasting
van het "vieze" woord macht, wijzen mannen nog iets vaker zichzelf
aan dan de ander. Vrouwen zeggen ruim twee maal zo vaak dat de man
de "machthebber" was. Onder de 62 ex-paren zijn er tien waarvan
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ting van deze veraohillen. Naar aealaahtj in procenten.
Totaal

Mannen

man had meer macht:

36

24

46

vrouw had meer macht

Vrouwen

17

22

12

beiden macht - onevenwichtige
situatie

9

8

10

anders of onduidelijk

2

1

3

36

45

29

geen problematische macht(sverschillen)
Totaal

100 (n-167)

100 (n-76)

100 (n-91)

beiden de man noemen en vijf waarvan beiden zeggen dat het om de
vrouw gaat. Ook hier is dus een mannelijk overwicht. Als de vrouw
de enige is die machtsproblemen heeft ervaren, dan zegt zij slechts
twee van de zeventien maal dat de macht bij haar lag; van de mannen
in deze positie zeggen vier van de tien dat zij meer macht hadden.
De ervaring van een onevenwichtige machtsverdeling kan een belang
rijke scheidingsreden zijn. Hoewel het motief vaker in de gevoels
sfeer van liefde en aandacht gelegd wordt, komt toch het machtsveld soms naar voren als een'direct motief. Als men een machtsstrijd
of een ongelijke verdeling als sterk negatief gaat beleven, brengt
dit de behoefte van een scheiding snel dichterbij. Aanleidingen
zullen dan op andere terreinen liggen waardoorheen doorgaans wel
weer het machtselement speelt. Macht en machtsverschillen worden
voorts door menigeen (naderhand) beschouwd als belangrijke oorzaak
van de scheiding.
Aard van de problemen met macht(sverschillenl
Machtsaspecten worden subtiel verweven door het verhaal en maar
heel weinig wordt in het vrije gedeelte van het interview direct
erop ingegaan. Het woord "macht" valt weinig. Als er echter recht
streeks naar gevraagd wordt, behoeft men doorgaans niet lang te
denken over een antwoord. Men onderkent het vrij snel al dan niet
als een probleemveld. Wat betreft de aard van de antwoorden zijn
er twee hoofdzaken te onderscheiden, die vaak beide in een antwoord
aanwezig zijn. Ten eerste is er het punt van de machtslocalisatie.
(De respondent legt de macht bij zichzelf, bij de ander, dan wel
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raacht.) Vervolgens is er het punt van de gedragswijzen waardoor
macht verkregen of verloren kan worden en/of waarin de macht zich
uitte. In eerste instantie komt hierna de machtsverdeling tussen
de ex-partners aan bod. Bij de behandeling van het tweede hoofd
punt wordt achtereenvolgens ingegaan op de wijze waarop de macht
tot stand kwam, en waarin hij zich uitte.
De ander had meer maoht} het blijkt al uit de hiervoor gepresenteerde

tabel dat een niet onbelangrijk deel van de respondenten dat vindt.
Ruim twee maal zoveel vrouwen als mannen zijn deze mening toege
daan. Meestal spreekt men over die ander in termen van superiori
teit en dominantie, veelal zegt men het zo: "hij moest altijd de
baas zijn" en "zij wist alles beter". Veel meer vrouwen dan mannen
beschrijven deze machtsverdeling vanuit zichzelf: "Ik deed altijd
wat hij zei". Het is een essentieel andere manier van kijken naar
hetzelfde fenomeen. Het verschil ligt in het (onuitgesproken) ver
wijt dat er achter steekt. In het eerste geval is het verwijt di
rect aan het adres van de ex-genoot gericht, in het tweede geval
verwijt men (ookl zichzelf slaafsheid, afhankelijkheid en een onder
danige houding. "Dat begon hem ook te irriteren", is zelfs een
enkele keer de toevoeging.
Als mannen praten over de raacht van hun ex-genoot, hebben ze het
relatief vaak in afstandelijke termen over de karaktereigenschap
dominantie. De volgende wel zeer symbolische, maar overigens op
recht gemeende uitspraak komt van een man: "Haar haan moest koning
kraaien". Enkele respondenten brengen naar voren dat als eenmaal
het patroon van een scheve verdeling zich heeft vastgezet, het
zeer moeilijk is dit te veranderen.
Vrouw, 55+
"Als hij redelijk was, ging 't goed. Maar ik kreeg nooit geen gelijk,
hij zou 't ook nooit niet goed kunnen maken. Dat moest van mij komen.
Als hij maar de baas was. Dat is er altijd verkeerd geweest. Hij moest
altijd alles 't eerste. Hij eerst, dan ik. Als ik zijn wensen maar
deed, dan ging 't goed."

4-

Vrouw, 60
"Ik voelde me machteloos, ik kon me erover opwinden, maar zijn ideeftn
moesten doorgaan."
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Vrouw, 40
"Ik was super meegaand. Nu nog wel een beetje, wel minder. Maar ik
voelde me niet echt achtergesteld. Hij had meer macht dan ik, dat
heeft toch ergens wel meegewerkt aan de scheiding."
Man, 30+
"Het was wel zo dat T. (ex) overheerste. Ik heb me vaak daarbij neer
gelegd. Tè vaak, maar dat was nu eenmaal haar karakter en dat van:mij.
Was ook langzaam zo gegroeid."

De contrasterende categorie wordt gevormd door mensen die melden:
ik had meer macht. Onder hen zeggen enkele mannen dat de eigen domi

nantie voor de ander een probleem was en eigenlijk niet zozeer
voor henzelf. Daarmee was het evenwel wel een "huwelijksprobleem".
Ook hier is weer de tweedeling van antwoorden aan te treffen. "De
ander deed wat ik zei", is vooral een verwijt aan het adres van de
ex-genoot; een verwijt dat meer van vrouwen komt dan van mannen.
In feite ligt deze situatie in het verlengde van de traditionele
verdeling. Deze vrouwen klagen erover dat ze niet tegen hun ex
konden opkijken of dat hij als een doetje maar alles deed wat zij
zeiden. Van mannen wordt deze klacht niet gehoord. Zij accepteren
een dergelijke situatie gemakkelijker, wat blijkt uit de analyse
van de antwoorden van de mannen waarvan de ex-vrouw zichzelf een
slaafse houding toeschrijft. Overigens is het aantal respondenten
dat direct zichzelf als overheersend of dominerend beschrijft gro
ter. Het zijn vooral mannen die dit doen. De enkele vrouw die tot
deze categorie behoort, toont relatief veel schuldgevoel erover.
Onder mannen komt het af en toe voor dat het met een lichte mate
van trots verteld wordt. EÊn man geeft dit antwoord in eerste in
stantie direct op zijn gevoel, waarna hij zich verbaasd toont over
z'n eigen directheid. Het is kenmerkend voor de situatie in menige
relatie. Deze man is zich kennelijk niet eerder bewust geweest van
zijn dominantie, waarom deze direct nadien wordt gerelativeerd.
Maar het fundamentele gevoel van zijn machtiger positie in de rela
tie, die zeker ook met zijn hooggeplaatste maatschappelijke posi
tie van doen heeft, is duidelijk aanwezig. De voorlaatste uitspraak
hieronder geeft zijn antwoord weer. Voorts wordt verteld hoe moei
lijk het is bestaande patronen te doorbreken als men dat wil. Een
ongelijk tempo van (gewenste 1 verandering kan tot belangrijke pro
blemen leiden, zoals uit de laatste uitspraak blijkt.
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Vrouw, 25
"Hij deed alles wat ik zei. Daarop is 't kapot gegaan. Van mijn kant
werd het een soort sport, ik ging hem uitproberen, zo van: Waarom
laat je alles over je heen gaan? Ik wilde geen derde kind! Ik kletste
hem altijd onder de tafel, dat was een van mijn grootste fouten."
Man, 30+
"Ik overheerste wel, ik kon d'r wel voor het blok zetten. Dan kon ze
d'r klep wel houden."
Vrouw, 65+
"Ik domineerde, ik was ook ouder. Ik vond dat niet prettig, en voor
hem was dat ook heel vervelend. Dat lijkt me tenminste, hij sprak
er niet over."
Man, 25+
"Ik ben wel een beetje een autoritair kereltje. Beetje eigenwijs.
Maar er is wél met me te praten. Ik heb een standpunt en anderen
moeten maar proberen me daarvan af te brengen."
Man, 40+
"(...direct...) Ik had bijna alle macht, (..verbaasd..) Toch werden er
compromissen gesloten. Het is eigenlijk moeilijk uit te maken wie meer
macht had. Ik heb het niet geanalyseerd. Misschien dacht ik zo snel
aan mezelf omdat ik sneller ben, de dingen eerder doorzie."
Man, 45+
"Ik was 't in theorie met d'r eens over emancipatie. Ik protesteerde
tegen d'r persoonlijke wraak. Zo van: godverdomme, jij bent het die
me onderdrukt. Achteraf zie je dan dat we beiden tekortschoten. Ik
omdat er best een stuk waarheid in zat. Zij omdat ze me beschuldigde
en niet zag dat ik door m'n opvoeding in deze rol gedrongen was. Het
had best geleidelijk aan veranderd kunnen worden zonder beschuldi
gingen en verwijten. Het is wel een heel belangrijk punt. Het was
ongelijk in het begin. Ik was ouder en had dominerende trekken. Toen
ging 't verschuiven, ze ging voor zich zelf opkomen. We hadden wel
een evenwicht kunnen vinden. Ik vond het wel niet echt prettig om
macht af te staan, maar ik was toch wel bereid er wat aan te doen."

De derde categorie betreft de onevenwichtige machtssituatie, waarbij
niet specifiek Sën van beiden meer macht heeft. Gesproken wordt
bijvoorbeeld over een continue machtsstrijd of over macht op ver
schillende terreinen. Verder komt het eenmaal voor dat de machts
balans zich gewijzigd had in die zin dat eerst de man en na enkele
jaren de vrouw als de machtige werd beschouwd. Zij was zelfstandi
ger geworden door eigen activiteiten. Dit gaf problemen. Een dubdelzinnige situatie kan optreden als de vrouw een nogal dominant
karakter heeft. In deze situatie strijden cultuur en natuur met
elkaar, met name bij de vrouw zelf. Eigenlijk vindt ze wel dat ze
de sterkste is, maar ze past zich toch ook vaak aan. In feite doet
ze haar best om haar "oncultuurlijke" natuur te veranderen. De man
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Als er sprake van is dat beiden een terrein hadden waarop ze mach
tiger waren, dan is er doorgaans wel een verschil in belang van
het terrein voor de levensloop van mensen. De beslissing over de
vakantiebestemming door de vrouw tegenover de beslissing over het
al dan niet doorleren van de vrouw door de man, is ervan een voor
beeld. In deze categorie bevinden zich ook de mensen die er niet
goed uitkomen wie de meeste macht had. "Beiden op de eigen manier",
vinden ze.

_ +

Vrouw, 35
"Ik had wel op een bepaalde manier de leiding, denk ik. Denk dat hij
me heel dominant vond. Terwijl anderen vaak zeiden dat ik me teveel
aanpaste. En dat deed ik ook wel. Ja, hoe zit 't dan hè?"
+

Ex-paar, 35
Hij: "Ik had een dominerende rol, maar zij ondernam dingen."
Zij: "Misschien was ik machtiger, misschien hij. Ik weet 't niet. Ik
voelde me in sommige opzichten wel sterk. Ik bepaalde dingen,
kwam met veel aandragen."
Ex-paar, 40+
Hij: "Ik wilde een hoop dingen zelf doen. Ik had 't gevoel dat zij de
dingen beter zou kunnen. Als ik voorstelde iets op een bepaalde
manier te doen, zei ze eigenlijk al bij voorbaat nee. Dat was de
basis van onze machtsstrijd. Er heerste een sfeer van ongelijkheid."
Zij: "Ik denk wel dat ik mentaal overwicht wilde hebben. Heb hem vaak
een schuldgevoel willen geven. Anderen zeiden vaak dat er bij ons
een competitiesfeer hing."

Velen geven hun mening erover hoe de macht tot stand waa gekomen. Het
vaakst wordt de invloed van het karakter genoemd en onder deze res
pondenten zijn relatief veel mannen. Psychische eigenschappen als
openheid, primaire reactie, verbale uitingsmogelijkheden worden
aangehaald. Hoewel men wellicht ook gedacht heeft dat het ora aan
geleerd gedrag gaat, doelt men toch vooral op karakterverschillen
tussen mensen. Het is kenmerkend dat deze psychologische aspecten
meer genoemd worden dan de sociale, die structureel verankerd lig
gen in onze cultuur en belangrijke criteria leveren voor machtsverwerving.
Ze blijven echter niet geheel achterwege. Het zijn onder andere de .
sociale achtergvondkenmevken als leeftijd en opleiding. Is er een ver

schil, dan wordt de oudere of degene met de hoogste opleiding als
de machtigste aangewezen.
Niet velen noemen het inkomen - in die zin dat degeen die geld ver-
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een belangrijke machtsverschaffer. Eén man, die zich sterk door de
mannen- en vrouwenbeweging geraakt voelt, zegt dat zijn inkomens
hoogte hem de mogelijkheid van een onafhankelijke opstelling gaf;
terwijl zij door haar emotionele kracht in ruzies als de sterkere
naar voren kwam. Opmerkelijk is wel het resultaat van deze kracht
meting tussen geld en emoties. "Ik legde 't af met zo'n ruzie.
Ik liep gewoon weg dan, wat moest ik anders?" In feite is daarmee,
in mijn ogen, voor de machtsbalans, het geld sterker dan de emo
ties gebleken. Verder zijn het enkele vrouwen die de inkomensfac
tor in dit verband aanhalen. Eén vrouw meldt dat haar man haar heel
bewust zwanger heeft gemaakt om macht over haar te krijgen. In feite
ligt dit in het verlengde van het inkomen omdat door het krijgen
van kinderen de vrouw financieel afhankelijk zou worden.
Voorts wordt de opvoedingssituatie gezien als oorzaak van machtsver
schillen. Omstandigheden in de jeugd zouden bepaald gedrag ver
sterkt hebben.
De overige genoemde machtsbronnen liggen vooral in de gevoels- en
relatiesfeer. Door enkele vrouwen werd medelijden genoemd als een
machtspotentieel van de man die dit medelijden opwekte.
Mannen zeggen dat via chantage hun ex-vrouw machtiger was. Duide
lijk blijkt uit de verhalen dat hier geen sterke machtsvormen in
het geding zijn. Voor belangrijke zaken wordt deze macht niet ge
accepteerd.
In de relatiesfeer wordt evenwel het vaakst de angst genoemd als
machtsverschaffer aan degeen die deze angst niet heeft. Gedoeld
wordt op angst voor dronkenschap, angst voor ruzie, angst voor
boosheid, angst voor agressie. Opvallend is wel dat het vaak de
"sterkere" is, blijkens de beide verhalen, die deze angst heeft
en van daaruit toegeeft. De ander gebruikt de middelen lichamelijke
agressie, ruzie, boosheid om een stuk macht terug te winnen. Het
zijn vooral vrouwen die erover vertellen. Het past in het beeld
dat de man deze ongewone situatie tracht te veranderen met ruigere
middelen. Maar ook zijn er enkele mannen die vertellen van hun
angst voor ruzie en de daaruit voortvloeiende macht van hun exvrouw.
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Vrouw, 45
"Ben er nog niet achter hoe 't daarmee zat, omdat m'n man zich nooit
uitte. Doordat ik altijd nogal fel reageerde, was 't zo dat hij dicht
klapte. Met mijn mond beheerste ik 't geheel. Hij kon niet praten en
ging erop los meppen. Hij was al moeilijk met spreken, een frustra
tie van vroeger. Dan kreeg ie ook nog zo'n bijdehante vrouw..."
Ex-paar, 25+
Hij: "Zij was brutaler en daardoor kreeg ze veel meer voor elkaar
zodat 't niet leuk meer was."
Zij: "Duidelijk ik, doordat ik weet wat ik wil."
Man, 35+
"Ervan uitgaande dat ik werd beschouwd als een vaderfiguur, ook door
de leeftijd, ja, ik had 't meer voor 't zeggen. Plus een opleidings
verschil. En ik kan wel eens eigenwijs zijn, drijf dingen door. Nee,
zonder meer ik."
Vrouw, 30+
"Ik was de underdog. Ik deed alles aan de kant. Hij verdiende 't
geld. Dat was zijn aandeel. Daarom mocht ik ook niet werken, hij
wilde dat stuk macht."
Man, 35+
"Geestelijk voelde ik me vernederd. Zij liet sliiiks merken dat ze
verder was in denken dan ik en ze had dat nodig vanwege haar minder
waardigheidsgevoel. Ze had in d'r jeugd aandacht te kort."
Vrouw, 45+
"Ik ben altijd iemand geweest die bang was. Ik ben ook voor m'n eigen
kinderen bang geweest. Ik moest altijd kijken hoe iemand z'n muts
stond, eerst bij m'n vader, later bij m'n man. En toch was ik eigen
lijk sterker dan hij."
Vrouw, 30+
"Hij had zo'n macht als ie gedronken had. Eiste en ik slikte alles,
doe 't maar. Da's angst."

Er zijn twee terreinen waar de maakt en de machtsverschillen zich uiten.
Het betreft de aomrmmiaatie in het algemeen en het nemen van beslissingen.
Onder dat laatste valt ook het niet mogen doen van dingen. De com
municatie betreft het kleineren, het steeds beter willen weten,
"punten" scoren, ruzie. Kortom een strijdtoneel waarop de ëën een
veel sterkere rol kan spelen dan de ander, maar waarop ook een
wisselend schouwspel te zien kan zijn. De liefde wordt benut om
de machtsstrijd te voeren. Er blijkt ook uit hoe onzeker mensen
zijn. "Hele gewone dingen waren zo beladen. Ze zag de dingen al
gauw als een bewijs dat ik niet meer van haar hield. En dat deed
ik wel, heel erg veel zelfs."
Het nemen van beslissingen betrof zeer vele aspecten van het dage
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abortus; contact met de familie; huishoudelijk werk (van de kinde
ren); invulling van de vrije tijd; werken van de vrouw; wel of niet
vrijen en de wijze waarop dat zou gebeuren.
vrouw, 30+
"Hij kleineerde me. Wat een schattige mening heeft ze, zei die dan.
En van m'n werk: schattig dat je dat kunt. Dat vond ik niet leuk,
geen echte kijk op mijn capaciteiten. En als ik hem de waarheid zei,
daar kon ie niet tegen. Dan ging ie me kleineren. Hij kon 't niet
hebben dat ik op een bepaalde manier boven hem stond. Ik was dan
best wel een etter hoor. Zei gerust de waarheid."
Vrouw, 25+
"Ik mocht m'n familie niet zien van hem. Ik durfde niet te gaan, ab
surd. Zijn wil was wet. Sloeg ie me. Ik accepteerde 't toen."
Man, 30+
"Wat ik wou legde ik op. Ik regelde bankzaken, emotionele zaken. Ik
nam de beslissingen."

_ +

Vrouw, 30
"Ik denk in feite een constante machtsstrijd. Theoretisch niet, maar emotioneel wel. Bijvoorbeeld seksueel. Hij wilde het initiatief ne
men en hij wilde vrijen alleen op momenten dat hij wilde."
Vrouw, 40+
"Hij was hier de baas. Ik kocht nooit wat. Dat durfde ik niet. Ik
was weieens jaloers op anderen die dat wel deden."

Samenhangen van machtsproblemen met andere variabelen
De samenhang van machtsproblemen met het milieu van de respondenten is duidelijk
aanwezig. Met name bij de mannen zijn er grote verschillen. Van de mannen uit
het lagere milieu zegt 35% dat problemen op dit terrein meespeelden. Dit betreft
52% van de mannen uit het middenmilieu en 79% van de mannen uit het hogere milieu.
Zijn de vrouwen het eens met hun milieu-genoten? Wat betreft het lagere milieu
zeker niet, want 64% van deze vrouwen zegt problemen te hebben ervaren. Ook in
de gevallen waarin beide ex-partners geïnterviewd zijn, blijkt dat vrouwen va
ker machtsproblemen zien. Het is een van de belangrijke kenmerken van huwelijken
in het lagere milieu en in mindere mate ook van huwelijken in het middenmilieu,
dat de vrouw wel machtsproblemen ervaren heeft en de mem niet. Deze vrouwen stel
len het veelal niet aein de orde, ze willen het vrouwelijke beeld van toegeeflijk
heid en aanpassing handhaven, maar ze lijden er wel onder. Vrouwen in hogere
milieus doen dit veel minder in stilte. Als zij een machtsprobleem ervaren, stel
len ze het vaker aan de orde, zodat het ook het probleem van de man wordt. In het
hogere milieu is er dan ook weinig verschil tussen mannen en vrouwen qua probleem
ervaring, want van de laatsten zegt 76% dat het een rol speelde. Daarmee is er in
het hogere milieu overigens wel de grootste gevoeligheid voor deze problemen, te
zamen met vrouwen uit het middenmilieu (77%). Om welke redenen gaat het?
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de macht heeft (in het vervolg te noemen: "beiden"), in het lagere milieu niet
genoemd wordt en in het hogere milieu vaker dan in het middenmilieu. De conti
nue machtsstrijd is vooral een "elite"-probleem. Oorzaak hiervan is de groeien
de bewustwording van hun achterstelling onder de vrouwen. Men wil niet in de
"fouten" van de vorige generatie vervallen, maar men komt dan soms terecht in
een moeizaam geforceerd zoeken naar evenwicht. De vrouwen in de drie milieus
verschillen weinig. Steeds vinden zij aanmerkelijk vaker dat de man de macht
had en niet zijzelf. De mannen verschillen wel. Opmerkelijk is dat mannen in
het lagere milieu ongeveer even vaak de man als de vrouw als de machtigste
aanwijzen. In het middenmilieu wordt tweemaal zo vaak de vrouw als zodanig be
schouwd en in het hogere milieu tweemaal zo vaak de man. Ook bij de paren zien
we dat man en vrouw in het middenmilieu het het vaakst oneens zijn en elkaar
als de machthebber beschouwen. Bij nadere bestudering blijkt dat het vooral
gaat om verschillende typen macht, bijvoorbeeld macht vanuit angst voor ruzie
tegenover macht vanuit opleiding en leeftijd. Doorgaans is het machtsterrein
van de man een sterkere geweest. Om zichzelf te rechtvaardigen haalt menige man
in het middenmilieu zaken aan die de macht van zijn ex-vrouw zouden moeten aan
tonen maar die in het dagelijks samenleven en in de gehele levensloop niet van
wezenlijk belang zijn.
De atvoming/ideaalbeelden hebben naast het milieu een zeer duidelijk effect.
Het geeft overtuigend aan dat het bij de beleving van machtsproblemen om een
bewustwording en groeiende gevoeligheid ervoor gaat, om het op een nieuwe wijze
onderkennen van machtsproblemen. Mensen die vanuit de traditionele stromingen
(drie en vier) spreken, waarin het samen-zijn en -doen een sterke nadruk heeft,
waarin eenheid en aanpassing (eventueel met persoonlijke ontplooiing) centraal
staan, zien het minst vaak machtsproblemen (totaal: 56%j mannen: 45»; vrouwen:
66%). Vanuit de stroming waarin de individualiteit centraal staat in het kame
raadschappelijk samengaan, zijn de percentages veel hoger (totaal: 86%; mannen:
89%; vrouwen: 84%). Het komt zeker voor dat een na het huwelijk optredende
verandering in het ideaalbeeld, een herinterpretatie van de huwelijkswerkelijk
heid heeft bewerkstelligd. Maar de meesten hebben do situatie toch wel meer of
minder bewust In het huwelijk ervaren. Want het omgekeerde komt ook voor. Door
deze huwelijkservaring gaat men de ideaalbeelden veranderen. Het is een verwe
ven proces dat bij een eenmalig interview niet te ontwarren is. Duidelijk is
in ieder geval dat de 10 mannen die tot de nieuwste individuele stromingen
(zes/zeven) behoren, sterk met machtszaken bezig zijn. Alle tien spreken zij
over deze problemen. Het is een strijd om met oude patronen te breken. Ze zien
zowel machtsaspecten van de vrouw als van de man. Ze zijn meer dan de mannen
uit de andera stromingen bezig met de betekenis van gevoelens en emoties, van
het zorgen voor. Ook de vrouwen in deze nieuwste stroming richten zich meer dan
de andere vrouwen op het "beiden". Daarnaast zien deze vrouwen ook vaker dan
de anderen de vrouw als de machtigste.

Huuelijksduui', a.q. leeftijd vertoont enige samenhang met de ervaring van
machtsproblemen. Onder de jongeren komen de antwoorden "beiden" en "de vrouw"
relatief vaak voor. Dit hangt samen met de ideaalbeelden, waarvan de nieuwste
sterk vertegenwoordigd zijn in deze categorie. Hoewel onder de ouderen, zoals
verwacht, relatief weinig machtsproblemen worden ervaren (56%), is het wel op
merkelijk dat men even vaak de man als de vrouw als de machtigste aanwijst. In
enkele afzonderlijke verhalen valt te lezen dat als men beiden de vrouw de macht
toekent (doorgaans op basis van karakter), dat men beiden dit een ongewenste
zaak acht en een belangrijke, "logische" oorzaak van scheiding. Het effect van
de aanwezigheid van kindeven wordt gekleurd door de leeftijdsfactor. Er zijn
meer krachten aan het werk en het is moeilijk de invloed van de overgang van
geen naar wel kinderen te bepalen.
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Van een huwelijk wordt in belangrijke mate verwacht dat men begrip
heeft voor elkaar en elkaar kan steunen bij moeilijkheden op ander
terrein. Anders gezegd, men dient belangstelling voor eikaars doen
en laten te hebben en in grote lijnen ongeveer gelijk te denken
over een aantal belangrijke zaken. Men kan starten met een derge
lijke instelling, maar in de loop van een huwelijk kunnen de echt
genoten zich door hun werkzaamheden of anderszins in verschillende
richtingen ontwikkelen. Dit kam met zich meebrengen dat de interes
se voor en de betrokkenheid op elkaar vermindert. Men bereikt elk
aar niet meer, er ontstaat een verwijdering.
Dit uit elkaar groeien kan ook een gevölg zijn van een slecht func
tionerende relatie of van gebeurtenissen in de relatie die proble
men geven. Door de nadruk op betrokkenheid en begrip voor de huwe
lijksrelatie mag verwacht worden dat veel gescheidenen het uiteen
groeien onderkennen als een proces in hun ex-huwelijk. Het uit elk
aar groeien heeft veel van doen met de communicatie. Het is een
iets breder begrip. Het valt niet te verwachten dat de verschil
len tussen mannen en vrouwen groot zullen zijn, want beiden ver
wachten op hun eigen terreinen die betrokkenheid en dat begrip in
het huwelijk. Ook ten aanzien van de samenhang met de andere varia
belen valt weinig te zeggen. Hellicht dat in hogere milieus deze
zaken iets belangrijker gevonden worden. Bij alle stromingen geldt
dat het om belangrijke zaken gaat in paarrelaties.
Mate waarin belangrijke problemen rond uit elkaar groeien zijn
ervaren
Van_de_167_resgondenten
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Beiden zien problemen
Alleen de man ziet ze

41x
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Vrouwen

75%

Alleen de vrouw ziet ze
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Zeer velen zien in het uit elkaar groeien een ontwikkeling die in
belangrijke mate tot de scheiding heeft bijgedragen. Verschil tus
sen mannen en vrouwen is er nauwelijks.
Het is duidelijk dat het uit elkaar groeien veel meer als een mo-
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tief wordt gehanteerd dan als een belangrijke grondoorzaak of een
directe aanleiding. Het is meer een proces en het wordt als een
gevolg van andere omstandigheden gezien. Als proces kwam het uit
elkaar groeien al in het vorige hoofdstuk aan bod.
Aard van de problemen met uit elkaar groeien
Terwijl zovelen in het uit elkaar groeien een belangrijk probleem
zien, is men er maar heel weinig uitvoerig over. In het verhaal
komt het zelden als zodanig aan bod en bij de rechtstreekse vraag
vinden maar weinigen het nodig een verdere toelichting te geven.
Ook hieruit blijkt dat velen het min of meer identiek vinden met
de wens om te scheiden. Het hoeft niet verder uitgelegd waarom
dit (logischerwijs) een probleem was.
Enkelen zeggen wat uiteengroeien is, waarin het zich uitte. Meer
mensen geven aan waardoor het proces ontstond. Voorts zijn er res
pondenten die zeggen dat ze nooit dicht bij elkaar gestaan hebben.
Ze zijn nooit echt naar elkaar toegegroeid. Menigeen ontdekt deze
"waarheid" in een nieuwe relatie. Een enkeling vertelt uitvoerig
hoe hij bewust koos voor uit elkaar groeien toen hij een relatie
kreeg met een andere vrouw die hij meer bevredigend vond. In feite
gaat het om een strategie om te kunnen scheiden. Dit terrein is
in het vorige hoofdstuk behandeld. De enkelen die de aard van het
proses aanhalen, spreken van niet meer kunnen praten, je dingen
niet meer kwijtkunnen en over een slechte verstandhouding.
Man, 35+
"Het was wel goed. Op de een of andere wijze zijn we toch uit elkaar
gegroeid. Ik kon niet meer met haar praten over allerlei dingen die
mij bezighielden. De problemen op m'n werk."

Het ontstaan van het proces laat een veelkleurig beeld zien van aller
lei zaken die hier ook als motieven aan de orde zijn. Een enkeling
zegt niet te weten hoe het proces startte. Het is waarschijnlijk
dat er onder diegenen die hun antwoord niet toelichten, veel meer
zijn die dit niet weten. De variatie van oorzaken die ten grond
slag lagen aan het uit elkaar groeien, wordt met de volgende op
somming goed geschetst: bewustwording van een van beiden, groei
naar onafhankelijkheid van een van beiden, teveel tijd aan hobby
of aan werk, ploegendienst, verblijf in inrichting, ziekte, isole
ment, geloof, geldzaken. Het zijn derhalve zowel psychisch-rela-
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tionele vlak manifesteren.
Man, 30+
"We stonden veel op onszelf, waren erg veel weg. Ik voetballen, zij
volleyballen. Nu zeg ik, voor 't begin van een huwelijk is dat niet
goed. Je moet die band ontwikkelen, je moet naar elkaar toegroeien.
Wij zagen elkaar steeds minder en dat is letterlijk en figuurlijk."
Vrouw, 40+
"Dat was toch wel een jaar of drie aan de gang. Zijn baan werd beter
en ik bleef toch alleen maar de huisvrouw."

Samenhangen van problemen rond uit elkaar groeien met andere varia
belen
Zoals verwacht werd, zijn er maar weinig samenhangen te vinden, want in alle
categorieën ziet de overgrote meerderheid het probleem van het uiteengroeien.
De voorspelde grotere omvang van uiteengroeien in het hogere milieu is aan
wezig, maar het geldt ook voor het middenmilieu. Zn het lagere milieu zegt 70%
"ja", in midden- en hoger milieu zegt 78% resp. 80% "ja". Opmerkelijk is nog
dat dit probleemveld relatief veel gesignaleerd wordt bij de jongeren met een
korte huwelijksduur zonder kinderen. Men zou kunnen verwachten dat de tijd
voor uit elkaar groeien te gering is, maar aan de andere kant blijkt dat door
de afwezigheid van kinderen een stuk vanzelfsprekende gezamenlijke interesse
gemist wordt. De kans op uiteengroeien is dan groter. Overigens zijn de ver
schillen relatief beschouwd niet groot. Van degenen met kinderen ziet 73% dit
probleem, van de kinderlozen 82%, van de korte huwelijken 81%, van de lange
huwelijken 72%. Met dit al blijkt uiteengroeien of het gevoel nooit dicht bij
een te zijn geweest in alle rangen en standen voor te komen.

6i_Conflictuitingi_ruzie_en_jiarmonie
In feite vormt de wijze waarop de communicatie plaatsvindt een toe
spitsing van de begrippen communicatie en macht. Hoe uit men zich
bij irritaties, meningsverschillen e.d.? In hoge mate kan deze
uitingsvorm het gezinsklimaat bepalen en de wens om te scheiden
versterken of verzwakken. Een bekende tweedeling is het harmonie
model tegenover het conflictmodel. Mensen zouden door hun karakter
of opvoeding voor een van beide een voorkeur ontwikkelen. Als
deze voorkeuren verschillend zijn bij een echtpaar kan dat span
ningen tot gevolg hebben.
Omdat ruzie zo'n directe uiting is van ongenoegen en omdat het da
gelijks leven er belangrijk negatief door beïnvloed kan worden, is
het waarschijnlijk dat voor vele gescheidenen op dit vlak proble
men lagen. Een verschil tussen mannen en vrouwen ligt niet voor de
hand, noch een verschil tussen de milieus en de stromingen. Wel-
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kinderen vaker voor dan onder de kinderlozen, omdat in de algemene
opinie juist dit een acceptabele reden is om uit elkaar te gaan als
er kinderen zijn. Daarbij kan de ruzie ook als een strategie voor
kortere of langere tijd worden gebruikt om duidelijk te maken dat
men het huwelijk niet meer wenst voort te zetten.
Mate waarin belangrijke problemen rond confllctuitlng zijn ervaren
Van_de_l67_respondenten
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Een meerderheid van de gescheidenen ziet problemen op dit terrein.
Vrouwen vertellen wat vaker van deze ervaring dan mannen. De bele
ving van het belang van deze confrontaties is voor vrouwen vaak
sterker dan voor mannen. Het feit dat het huwelijk voor haar veel
al het enige belangrijke leefmilieu is, ligt hieraan ten grondslag.
Daarnaast is er nog een belangrijk aantal ex-paren waarin alleen
de man deze ervaring had. Een verschil van instelling door opvoe
ding of karakter is hier vooral de oorzaak van.
De conflictuiting is vooral een motief om te scheiden. Men ver
draagt het leefklimaat niet meer. Een enkele maal kan het een di
recte aanleiding zijn als een ruzie een dusdanige indruk heeft ge
maakt dat men naar aanleiding daarvan besluit niet verder te willen
gaan met dit huwelijk. De conflictuiting is vooral dan een (mede-)
oorzaak van de scheiding als het gaat om verschil in geaardheid op
dit terrein. Vaker echter liggen de oorzaken op een ander vlak en
is de spanning tussen harmonie en conflict er een uiting van.
Aard van de problemen met conflictuiting
Ook op dit terrein is men weinig uitvoerig in de toelichting. Dat
is verwonderlijk omdat uit ruzies intensieve negatieve belevingen
kunnen voortkomen die diepe wonden kunnen nalaten. Zowel in het
vrije verhaal als bij de directe vraag laat een aantal mensen dat
wel problemen ervaren heeft, een nadere toelichting achterwege.
Een eerste categorie die te onderscheiden valt en relatief veel
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woon over de ruzies zonder een veroorzaker aan te wijzen. Enkele
malen, vooral door mannen, wordt de ander als de "schuldige" be
titeld. Enkele vrouwen zeggen dat zijzelf soms erg vitterig waren,
wat samenhing met de menstruatiecyclus. De lengte van de ruzies
wordt soms ook vermeld en de variatie erin is groot.
A

r+

Vrouw, 45
"We hadden veel ruzie. Je bekte wat af tegen elkaar. Je bekte een eind
van je af. Niet zo leuk, maar je vergat 't ook wel weer."
Man, 35+
"Ze vitte over alles. Op 't laatst ging ik klusjes doen, dat ik de
deur maar uit was. Ik ben een jaar goed ziek in elkaar gestort. En dan
is 't helemaal erg, want toen moest ik steeds thuis zijn."
Vrouw, 30+
"Ruzies. Als ik ongesteld ben, heb ik vreselijke buien. Ik had verder
geen problemen, maar je voelt je dan depressief, ik wil dan warmte heb
ben, maar ga treiteren i.p.v. het gewoon te zeggen. Zo van: til je
benen op als je loopt. En ik gooi gauwer met iets. Best vervelend. Toen
had ik dat niet zo door. Nu wordt er gepubliceerd over hormonenkwesties
enzo. Ik heb m'n vriend 't laten lezen, hij weet 't dus, en het staat
op de kalender wanneer 't zover is."
Vrouw, 25+
"Geestkapotmakende ruzies van drie à vier dagen hadden we."
Man, 50+
"Na een ruzie had ik er altijd spijt van. Dan nam ik bloemen mee. Die
accepteerde ze niet en dan sloeg ik ze op haar kop in flarden."

Een kwantitatief antwoord dat ongeveer even vaak voorkomt, betreft
te weinig ruzie. Het zijn meer vrouwen dan mannen die dit zeggen. Het
meeste wordt dit antwoord gegeven omdat men vindt dat ruzies de
problemen wat helderder hadden kunnen maken. Bovendien kan door de
ruzie een ontlading van irritaties optreden, waarna men frisser
verder kan gaan. Voorts wijt men het ontbreken van ruzie aan het
ontbreken van geestelijk contact, waaruit blijkt dat er geen emo
tionele band was. Tenslotte zijn er enkelen die menen dat het ont
breken van ruzie vooral problematisch was omdat je dientengevolge
geen goede redenen hebt om uit elkaar te gaan terwijl dat zou moe
ten.
Ex-paar, 50+
Hij: "Hadden we maar ruzie gemaakt. Zij accepteerde alles, ook als ze
't oneens was. Te meegaand."
Zij: "We hadden nooit ruzie jammergenoeg. Ik heb er niet genoeg van
gezegd, besef ik nou. Niemand begreep de scheiding daardoor.
Jullie uit elkaar? Hoe is 't mogelijk."
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"We hadden een leventje van altijd beleefd zijn tegenover elkaar. Ik
kon weinig hoogte van hem krijgen, hij was wat wazig. Het was eigen
lijk een vreselijk beleefd huwelijk."
Vrouw, 30+
"Op allerlei punten waren er irritaties. Dat constante grappige ver
halen vertellen. Na de zevenhonderdste keer gaat je dat goed vervelen.
Ik heb weieens gedacht ik moet 't uitmelken. Maar er was nooit echt
een knallende ruzie."

De volgende categorie betreft de slechte kwaliteit van het ruziemaken.
Het zijn hoofdzakelijk vrouwen die erop ingaan. Ruzie maken wordt
niet slecht gevonden, maar het moet iets opleveren en niet al te
kwetsend zijn. Ook zijn er mensen die de tegenovergestelde reac
tie, een tijd lang volstrekt niets meer zeggen, als een slechte
manier van conflictuiting beschouwden. Tenslotte zijn er enkele
respondentes die melden dat hun ex-echtgenoten altijd op een erg
kleinerende wijze ruzie met hen maakten.
Vrouw, 30+
"Ja, vooral de manier waarop was verkeerd. Op zich is ruzie een goed
ding. Maar wij kwamen er nooit uit. Het was vaak en heftig en uit
zichtsloos en onoplosbaar."
Man, 35+
"Dan kregen we ruzie. Dan zei ze een week lang niks en lag ze in haar
bed te janken."
._*+*

Vrouw, 40
"Hij behandelde me als een kind. De belangrijke dingen moest hij be
slissen,- zelfs in mijn huishouding. En als ik er dan kwaad over werd,
dan werd ik naar m'n kamer gestuurd. Je moet eerst maar eens volwas
sen worden zei die dan."

De inhoud van de ruzies komt niet zo vaak aan de orde. Dit is vooral
omdat velen beseffen dat het onderwerp in wezen niet zo belang
rijk is. Zo wordt gesteld dat de ruzies onbelangrijke dingen be
troffen. "Over alles ruzie, zoals 't verzetten van een stoel, je
kan je zo gek niet denken." Het is de uiting van irritaties en on
genoegens, van niet vervulde verwachtingen die zich met ruzies ont
laden. Via ruzies wordt ook de machtsstrijd gestreden. Soms wordt
er wel een duidelijk probleemveld aangegeven zoals jaloezie of
materiële zaken. Het zijn vooral mannen die (oppervlakkig) iets
zeggen over de inhoud van de ruzies.
Man, 35+
"Waar hadden we eigenlijk géén ruzie over. We maakten ruzie over de
opvoeding, over geld, vacantie, familie, vrije tijd, sex."
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"Ruzie hebben we nooit gehad om belangrijke dingen, altijd om onbelang
rijke dingen. Het had altijd te maken met dat stuk machtsevenwicht.
Dat was 't gewoon."

Tenslotte is er de verschillende geaardheid van de beide partners die
tot spanningen op dit vlak leidt. Zowel mannen als vrouwen vertel
len hiervan. Het verschil in de duur van de boosheid komt aan de
orde. De een is 't zo weer vergeten, de ander mokt lang door.
Maar vaker wordt genoemd de behoefte aan ruzie van de een tegen
over de ontbrekende behoefte eraan van de ander. Dergelijke ver
schillende geaardheid kan in de communicatie geforceerde patronen
brengen, terwijl bovendien degene die bang voor ruzie is, vaak
een slechtere onderhandelingspositie heeft. Het lijkt er wel op
dat mannen deze angst voor ruzie van de ander beter weten te "be
nutten" dan vrouwen, in die zin dat zij er meer door gedaan krij
gen. Vrouwen passen zich vaker aan aan de wens van de ander om
ruzie te vermijden. De sterkere positie van de man in het algemeen
komt ermee tot uiting.
Man, 25+
"Veel ruzies omdat je elkaar niet in de waarde laat. Zij had er een
handje van, kon de hele dag sjagerijnig zijn. Ik vind na een kwartier
ruzie, dan moet het weer goed zijn. Op m'n werk ook."

_ _+

Vrouw, 30
"Nooit ruzie gehad. Hadden we 't maar. Ik kon best kwaad worden maar
dan zei die zoiets van: wat ben je knap als je kwaad bent. En dan
hield het op."
Vrouw, 55+
"Nooit ruzie gehad nee. Kon niet. Was hij allergisch voor. Ik ben
een driftkikker eigenlijk, maar ik klapte bij hem dicht."

Samenhangen van de problemen rond conflictuiting met andere varia
belen
Enige differentiatie is er wel naar milieu. Problemen rond conflictuiting komen
het meest voor in het lagere milieu (64%)i en het minst in het hogere milieu
(53%1. De verschillen zijn niet groot. Zowel bij vrouwen als bij mannen is
deze tendens aanwezig. De oververtegenwoordiging in het lagere milieu komt voor
al op rekening van de categorie "teveel aan ruzie". Het betreft veel minder
een tekort aan of de kwaliteit en inhoud van de ruzies. De stroming/ideaal
beelden laten geen eenduidig beeld zien. Alleen de godsdienstige vrouwen onder
scheiden zich door een relatief laag percentage (42%1 van mensen met problemen
op dit vlak.
De verwachte invloed van de aanwezigheid van kinderen, namelijk een hoger per
centage probleembelevingen, is bij eerste beschouwing afwezig, want de kinder-
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lozen melden even vaak een probleem als degenen met kinderen. Er doorheen speelt
evenwel het feit dat door de Jongeren, c.q. degenen met een korte huwelijksduur
het vaakst over deze problemen gepraat wordt. Juist deze jongeren hebben rela
tief vaak geen kinderen. Als we de gezinsfase bij uiteengaan in de analyse be
trekken, dan blijkt er wel van een verschil sprake te zijn. Van de kinderlozen
zegt 59% "ja", van de respondenten met kinderen jonger dan vijf jaar zegt 69%
"ja". In beide gevallen gaat het om relatief jonge mensen met een relatief korte
huwelijksduur. Het feit dat ouderen minder vaak problemen hadden met de uiting
van conflicten hangt samen met de grotere acceptatie van de ongelijkheid tussen
mannen en vrouwen. Democratische verhoudingen tussen mensen kunnen meer warmte
verschaffen maar daar tegenover staat dat ook de mogelijkheden van ruzie en con
flict erdoor vergroot worden. Het zijn juist de jongeren waarbij een machtsstrijd
via de ruzies zich uit. Onder de ouderen komt ook relatief vaak een verlaat be
wustzijn voor van de nadelige kanten van de afwezigheid van ruzie. In het huwe
lijk had men het als de enige juiste leefwijze ervaren. Ruzie behoorde,
koste wat *t kost, vermeden te worden. Het kostte een huwelijk in hun huidige
visie.
Tenslotte blijkt er een samenhang te bestaan van problemen rond conflictuiting
met de duur van de periode waarin men dacht aan uiteengaan. Het is een logische
samenhang. Degenen die er nooit aan dachten in het huwelijk hebben het minst
vaak problemen over conflictuiting ervaren (41%), degenen die er in de laatste
huwelijksperiode aan dachten wat vaker (52%) en degenen die een groot deel van
het huwelijk met de gedachte hebben gespeeld het vaakst (73%). Vooral regelmatig
terugkerende ruzies, slechte kwaliteit van de ruzies en verschillende geaard
heid leiden tot het overwegen van de mogelijkheden om te scheiden.

Zi-ïfisiïSïssiiils-SËïïsis?
Een bijzondere vorm van conflictuiting is het lichamelijk geweld.
Het is een vorm waarvan we weten dat die menigmaal aanwezig is,
maar er wordt weinig open over gesproken. Ket is daarom moeilijk
aan te geven hoevaak lichamelijke agressie voorkomt in huwelijken
die niet met de hulpverlening te maken krijgen. Toch is de ver
onderstelling dat in de ex-huwelijken van gescheidenen deze agres
sie niet ongewoon is, verantwoord. Door een grotere lichamelijke
kracht en een opvoeding die relatief sterk gericht is op agressief
optreden, zullen het veel vaker de mannen zijn die hun vrouw slaan
en lichamelijk mishandelen dan vice versa. Daarbij valt het te ver
wachten dat meer vrouwen dan mannen melding maken van dergelijk
lichamelijk geweld. Het gegeven is objectief, de betekenis die er
aan gehecht wordt is subjectief. Wat de een als geweld ervaart, kan
de ander als een (onbelangrijk) handgemeen beschouwen. De vraag is
ook niet 6f er geslagen werd, maar of handtastelijk optreden een
belangrijk probleem vormde in het ex-huwelijk.
Vaak wordt gesteld, door kennis opgedaan via artsen, blijf-van-mijnlijf huizen en andere vormen van hulpverlening, dat lichamelijk ge
weld in alle milieus even vaak voorkomt. Toch lijkt de hypothese
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gerechtvaardigd dat het in het lagere milieu vaker zal plaatsvin
den. Slaan is men meer en meer gaan beschouwen als een niet "be
schaafde" uitingsvorm. Ook ten aanzien van het slaan van kinderen
geldt dat. Deze beschaafdheidsnorm is in het hogere milieu sterker
verinnerlijkt dan in het lagere milieu. Daaruit kan natuurlijk
voortkomen dat men erover zwijgt, maar dit zal eerder het geval
zijn onder gehuwden dan onder gescheidenen. Zeker degeen die licha
melijk geweld van de ander ondervond, zal daarover wel willen ver
tellen. Het is wei mogelijk dat de vrouw in het hogere milieu snel
ler handtastelijk optreden als zodanig ervaart. In hoeverre de
aspecten van de huwelijksfasering samenhangen met voorkomen van
geweld valt moeilijk te voorspellen.
Mate waarin belangrijke geweldproblemen zijn ervaren
Van_de_162_resgondenten

Y§D_i2_§2_ê2flBSEëS

Totaal
Mannen
Vrouwen

Beiden zien problemen
Alleen de man ziet ze
Alleen de vrouw ziet ze

33%
25%
40%

9x
4x
14x

Eén op de drie respondenten zegt dat handtastelijk optreden of
lichamelijk geweld een belangrijk probleem vormde in het ex-huwe
lijk. Het is een niet gering aantal als we bedenken dat het hier
om een uitingsvorm gaat die maatschappelijk laag gewaardeerd wordt
en menigmaal in het gesprek met anderen een taboe vormt. Van deze
33% zegt ruim driekwart dat de man degene was die gewelddadig was
ten opzichte van de vrouw, 9% zegt het omgekeerde, 6% zegt beiden.
Bij nog eens 9% is dit gegeven onduidelijk of het betreft lichame
lijk geweld ten opzichte van anderen, vooral de kinderen. Duidelijk
wordt de hypothese ondersteund dat vrouwen meer dan mannen door de
partner gewelddadig worden bejegend. Ook blijkt dat de vrouwen re
latief vaker de man als de agressor aanwijzen dan dat de man dit
doet. Tabel 30 geeft een beeld van de verdeling.
In die gevallen waarin men lichamelijk geweld als een probleem er
vaart, laat dat een diepe indruk achter. Het vormt soms een direc
te aanleiding om te willen scheiden. Daarnaast is het zowel belang
rijk als motief voor als als oorzaak van de scheiding. Met name
eenmalig (zwaarl lichamelijk geweld vormt een aanleiding. Men heeft
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de perso(o)n(en) die gewelddadig optraden. Naar geslaakt. In procen
ten.
Mannen
man gebruikte (lichamelijk)
geweld t.o.v. de vrouw

Vrouwen

Totaal

15

33

25

vrouw gebruikte (lichamelijk)
geweld t.o.v. de man

4

2

3

beiden gebruikten (lichamelijk)
geweld t.o.v. elkaar

3

1

2

(lichamelijk) geweld t.o.v.
anderen of onduidelijk

3

4

3

75

60

67

(lichamelijk) geweld
probleem
Totaal

geen

100 (n-76)

100 (n-91)

100 (n-167)

in zo'n situatie een moeilijk huwelijk, echter zonder geweldsproblemen. Aan deze uitingsvorm is men derhalve niet gewend. Als het
dan een keer voorkomt, kan direct de wens tot scheiden ontstaan.
Een belangrijke (mede-)oorzaak van de scheiding vormt lichamelijk
geweld als het voortkomt uit een (zeer) driftige aard van de agres
sieve partner. Doorgaans zijn er echter andere problemen in het
huwelijk die het agressief optreden veroorzaken.
De gevolgen van slaan en geweld zijn een gebrek aan vertrouwen en
een voortdurende spanning. Er wordt geleefd met de angst voor nieuwe
aanvallen.
Aard van de problemen met lichamelijk geweld
Als hierna over het probleemveld agressie wordt gepraat, dient in
het oog te worden gehouden dat het om een (grote) minderheid gaat.
Degenen die ontkennend antwoorden, hebben dat voor het overgrote
deel met grote overtuiging gedaan. Enkele mannen draaien om de
vraag heen en uit het verhaal van de ex-vrouw blijkt dat geweld
een probleem was. Ook kan men de vraag ontkennend beantwoorden,
maar wel over handtastelijk optreden vertellen dat men (volstrekt)
niet als een huwelijksprobleem ervaren heeft. Dit kan bijvoorbeeld
de laatste huwelijksfase betreffen als gevolg van de spanningen
rond de komende scheiding. Hierna worden enkele mensen aan het
woord gelaten die in (lichamelijk) geweld geen huwelijksprobleem
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Man, 60+
"Ik beschouw de vrouw als een klein hondje. Die hebben ook geen ver
weer als je schopt. Dus dat doe ik niet."
+
Vrouw, 40
"Op 't allerlaatst heb ik een glas bier naar z'n hoofd gegooid, toen
ie vertelde van die vrouw. Natuurlijk helemaal gemist. En ik kon toen
zelf de scherven opruimen."
Man, 40+
"Eén klap gegeven. Vond ze fantastisch. Nee hoor, we waren ontzettend
gemeen agressief en hatelijk tegen elkaar met de handen op de rug.
Sarren, steken onder water enzo. Een keurige manier hè."

De mensen zijn zowel in het vrije verhaal als bij de directe vraag
redelijk uitvoerig als agressie een rol heeft gespeeld. Vooral
vrouwen, en een enkele man, vertellen wat uitvoeriger over de aard
van de agressie van de mm. Men zegt te zijn geslagen, geschopt, ge

stompt. De vrouwen vertellen van hun (chronische) angsten, van hun
(onbewuste) strategieën om de agressiviteit van hun partner te
matigen, en van het type agressie. Behalve de pijn speelt het ge
voel van vernedering een grote rol. Meestal is men erg rancuneus
erover, hoewel daarnaast een poging tot vergoelijking of begrip
gegeven wordt. "Het was onmacht, hij vocht tegen zijn eigen agres
sie." De strategie waarvan verhaald wordt, is er een die men vaak
pas later ontdekt en die ook een mate van apathie en "lamgeslagen"
zijn vereist. Het nalaten van ieder verweer, deed in menig geval
het lichamelijk geweld verdwijnen.
vrouw, 45+
"Dan deed ie de gordijnen dicht, dreef me achter de radiator
God, wat was ik bang."
Vrouw, 35+
"Ik was altijd bang dat ie me sloeg. Toen wou ie me een keer weer slaan
en ik zei: doe maar, dein kom jij in de gevangenis. Ik was altijd zo
bang geweest, durfde nooit terug te slaan en in een keer was het eruit.
Ik dacht: dan sla je me maar dood, kon me niks meer schelen. Ik wou wel
dood, wat had ik zo aan m'n leven. Het leek wel of hem dat bedaarde,
dat ie van mij gerust mocht slaan."
Man, 35+
"Ik had d'r bijna vermoord, ik had m'n duim al op d'r strot
ik
druk je dood, kreng, steeds met die Turk uitgaan. Gaf trammelant, de
kinderen werden wakker: Pappa, pappa doe niet zo gek. De politie aan
de deur want de buren hadden gebeld."

De aard van de agressie van de vrouw wordt door ieder die over deze agres-
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agressie van de man, waarbij slaan, schoppen en stompen veel voor
komt. Hier wordt echter meer gesproken over het gooien met dingen
en het nazitten met gevaarlijke voorwerpen zoals een mes. Opval
lend in de enkele verhalen van mannen hierover is dat angst van
henzelf een veel minder grote rol speelt dan in de omgekeerde si
tuatie het geval was. Een van de verklaringen hiervoor is dat man
nen meer het gevoel hebben de situatie in de hand te hebben. Een
verklaring kan ook zijn dat mannen hun (vroegere) angst voor een
vrouw niet graag tonen. Het past niet in onze Westerse cultuur als
man om bang te zijn voor geweld van een vrouw. De omgekeerde situa
tie is volledig geaccepteerd. Duidelijk wordt in ieder geval uit
de verhalen dat de geslagen of aangevallen man lang niet zo sterk
of in 't geheel niet een gevoel van vernedering ervaart. Bij hem
overheerst ergernis.
+
Vrouw, 30
"De mensan dachten dat ik geslagen werd, maar ik sloeg zelf. Hele
serviezen gingen eraan. Was dan blind van woede."

Man, 65+

"Ik had er een ongelofelijke hekel aan. Kreeg een stoel op m'n kop
als ik de trap opkwam. Als ze 't had, was ze niet tot bedaren te
brengen. Door 't dolle."
+

Man, 60
"Zij gooide dingen. Dat deed zij. Ik kon Judo. Als ze dan weer met
het mes achter de deur stond, dan gebruikte ik Judo. Zij belde dan
de politie notabene. Als de politie kwam, dan stond ik met het mes
in de hand. Het was levensgevaarlijk thuis."

Het antwoord dat beiden agressief waren, wordt regelmatig toegelicht
Te onderscheiden vallen twee typen. Verteld wordt over vechtpartij
en die (gelijkwaardig) van twee kanten kwamen. Een ander type is
dat de Ô6n beschouwd wordt als de agressieve partij terwijl de
ander zich met geweld verdedigde.
Man, 25+
"Juist in 't begin hebben we vreselijk gevochten. Slaan enzo. Hele
knokpartijen met 't kind erbij."
Vrouw, 25+
"Ja gebeurde veel, maar als ik erg geslagen wordt, word ik agressief.
Maar ik red 't nooit met m'n handen. Dus dan ging ik hem met een mes
achterna. Ik heb nooit echt iets gedaan, dat kun je niet maken."

Ook wordt er enkele malen verteld over het geweld ten opzichte van
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deren sloeg. Indien dit door de vrouw - een enkele maal sprak een
man over de agressie van z'n vrouw - als lichamelijk geweld was
ervaren, liet het diepe sporen van afkeer na. Een vrouw vertelt
hoe haar kind na de scheiding deze slagen van z'n vader in feite
miste, het was door hem beschouwd als een vorm van aandacht. Hij
kreeg een soort van adoratie voor z'n vader. De anderen vertellen
echter dat de kinderen hun respect en gevoel voor de ouder die hen
veel geslagen heeft, verloren hebben. Voorts is er nog een respon
dent die vertelt over zijn agressie ten opzichte van de minnaar
van z'n vrouw.
+
Vrouw, 45
"Hij sloeg de kinderen. Rukte de kleren van hun lijf. Doodsbang waren
ze, kort en klein geslagen. Heb de politie gewaarschuwd. Als de bel
ging was ie in een keer weer rustig: Goedenavond heren, trek in een
kopje koffie, zei die dan."
Man, 45+
"Mij sloeg ze niet, maar de kinderen wel. Ze worden nog pisnijdig
als we 't over haar hebben."
Vrouw, 40+
"Ik verafschuw ruzie en geweld, ga daar liefst voor op de vlucht. Ik
had liever dat ie mij in elkaar sloeg dan de kinderen. Als er bv. een
kopje gebroken werd door de kinderen zei ik dat ik 't gedaan had. Dan
werd ik geslagen. Bij de kinderen merk je het nu nog. Laatst had één
een bierglas gebroken. Hij liep te janken met z'n handen voor z'n
hoofd. Bang om slaag te krijgen. Maar dat doet m'n man (huidige) niet."
Man, 40
"Ik heb twee jaar voorwaardelijk gekregen voor dat slaan. Die gast
(minnaar vrouw) bedreigde me, dan krijgt ie ook letsel terug. Met
een pook die had ik altijd bij de hand, want ik ben maar een schrieltje. Als ik m'n ex-vrouw in de stad zie lopen, loop ik liever een
blokje om. Anders pakt ze me zo op en geeft me een lel. Ze is twee
keer zo fors als ik. Vroeger heb ik ook twee jaar in 't huis van be
waring gezeten. Dat hoort bij je opvoeding hè."

Apart aandacht verdient nog het verschil in beleving van de ernst van de
agressie. Doorgaans maakt êên van beiden er melding van. Het vaakst
komt het voor dat de man hierover spreekt. Hij vertelt dat zijn
vrouw de zaken overdreef of zelfs simuleerde. Hij vertelt ook van
haar verwijten die in zijn ogen onterecht waren. Er was wel wat
geweld aan te pas gekomen, maar niet zoals de vrouw dat wilde voor
stellen. De vrouw kan in dergelijke gevallen zelf sterk onder de
indruk geweest zijn. Een enkele maal wordt het duidelijk dat het
voor haar meer de idéé was geslagen en daarmee vernederd te worden
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heid niet groot.
+
Ex-paar, 35
Hij: "Eigenlijk nooit. Nou, net een tikje misschien."
Zij: "Hij sloeg wel, dat vond ik ontzettend vernederend."
Man, 25+
"Een keer, toen was ik zo driftig, dan voel je je wel lullig hoor.
Ze zei later dat ik d'r altijd sloeg."
Man, 35+
"Heb haar een keer een paar dreunen gegeven. Ze zei: mishandeld heeft
ie me. Heeft in belevingswereld van haar sterk gespeeld."
Man, 40+
"Glashard gevochten, van beide kanten. Maar op 't laatst, dan liep ze
flink wat keren tegen de muur en dan zei ze tegen de politie: kijk
m'n man heeft me mishandeld. Nou, die jongens kennen d'r nu ook wel."

Dan zijn er nog de vrouwen voor wie een eenmalige gewelduiting de drup
pel vormde die de emmer deed overlopen. Sommigen zijn zo tegen
lichamelijk geweld dat ze er een directe aanleiding in zagen om te
vertrekken. "Hij heeft me een keer geslagen, maar dan ben ik weg
hoor."
Een aantal vrouwen besteedt aandacht aan de aanleiding tot de agressie.
Een enkeling zegt dat het vooral bij het dronken thuiskomen was,
een ander vertelt dat haar depressies na de geboorten haar man
woedend maakten en een derde meent dat de huishouding de aanleiding
was. Een enkele vrouw zegt dat zijzelf het geweld in belangrijke
mate in de hand heeft gewerkt. De meesten die over geweld en mis
handeling van hun ex-man praten, laten doorschemeren dat het bij
de woede van de ander in feite om onbelangrijke zaken ging die aan
gegrepen werden.
Vrouw, 25+
"Hij had hele ouderwetse opvattingen, dat alles netjes moest zijn,
kraakhelder. Kreeg anders een lel, werd van de trap gedonderd. De
oudste werd er twee maanden te vroeg door geboren."
Vrouw, 50+
"Na de geboorte van een kind, de derde of vierde dag, was ik altijd
huilerig en vervelend. Dan had ik stuwing. Hij dacht dat ik niet blij
was met het kind. Dan werd ie zo kwaad. Dan sloeg ie, heel hardhandig.
Dan had ie wel weer spijt en zei: ik hou van je. Zo gaat de liefde toch
zachtjes aan weg."

De mannen gaan vaak in op de oorzaak van doorgaans hun eigen agressie.
Terwijl de vrouw het startpunt bij de man ziet liggen, zegt hij
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Maar ook zijn er mannen die praten van hun eigen onmacht en van
het negatieve zelfbeeld dat je er door krijgt. Ook de agressie van
de vrouw trachten mannen vaak te analyseren door naar oorzaken te
zoeken.
Man, 45+
"Ik heb van haar weieens een tik gehad. Uit onmacht en hulpeloosheid."
Man, 50+
"Heb niet zo vaak geslagen. Het kwam door haar treiteren, ook van haar
moeder, 't Bloed werd onder m'n nagels weggehaald. Ze kon zo sarren."
Ex-paar, 40+
Hij: "Van onmacht. Wat is 't verschil tussen jezelf en een moordenaar,
dacht ik weieens. Het verschil is juist die paar seconden bezin
ning."
Zij: "...(lacht)... ik heb wel klappen gehad. Dat deed hij omdat hij
er niet tegenop kon. Hij was een sterke vent, maar 't was eigen
lijk zielig. Het is wel een teken dat ie van je houdt. Ik begon
zelf ook wel eens met slaan."

Het zijn alleen vrouwen die vertellen dat de situatie zo moeilijk
is omdat je er niet over kunt praten met anderen. Het is taboe en je wilt
als gehuwde vrouw niet dat de anderen het te weten komen. Je
schaamt je ervoor dat je geslagen bent. Er zijn vrouwen die weken
binnen blijven. Ze doen alleen de hoognodige boodschappen, opdat
de buitenwereld de blauwe plekken e.d. niet zal zien. Een respondente meldt dat ze ten einde raad er eens met haar schoonmoeder
over gepraat had in de hoop dat zij kon helpen. De reactie van deze
vrouw was er een van enorme schrik en nadien ging zij haar schoon
dochter mijden.
Vrouw, 35+
"Ik werd veel geslagen, niemand wist er iets van. Ik heb er nooit over
geklaagd, je kan zoiets toch niet aan anderen gaan vertellen."

Samenhangen van geweldproblemen met andere variabelen
Een samenhang van dergelijke problemen met het milieu is heel duidelijk aanwezig.
Van het lagere milieu zegt 50% van de vrouwen dat geweld een probleem was, van
het middenmilieu 40% en van het hogere milieu 24%. De verschillen bij de mannen
zijn met resp. 30%, 24%, 21% minder groot. Het betreft voor alle categorieën van
vrouwen vooral de agressiviteit van de man. Analoog aan de totaal-uitkomst zien
mannen vaker agressie bij beiden, of bij de vrouw, hetzij jegens hem, hetzij
jegens de kinderen. Dit is bij alle categorieën mannen hetzelfde: ongeveer 40%
v«m degenen die "ja" zeggen, noemt niet (alleen) zichzelf. Het milieu-effect
komt niet voort uit verzwijgen van het gebeuren. Het ziet er naar uit dat vrou
wen in het lagere milieu zwaarder en vaker lichamelijk geweld ondergaan dan
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wel regelmatig ernstige mishandeling Inhoudt, dan gaat het meer dan in het la
gere milieu om pathologisch gedrag waar de man zelf (sterk) onder lijdt. In het
lagere milieu beleeft de man vaker zijn agressie als niet ernstig en voortkomend
uit treiteringen en sarren van de vrouw, terwijl de vrouwen het gebeuren als
zeer pijnlijk en angstaanjagend beschouwen. Ze zijn bang en ze spreken minder
dan hun seksegenoten in hogere milieus over vernedering. Het lijkt erop dat zo
wel vrouwen als mannen in het lagere milieu deze conflictuiting meer als "normaal"
beschouwen dan mensen uit de andere milieus.
De samenhang van geweldproblemen met de atroming/ideaalbeelden valt nauwelijks
te scheiden van de samenhang met het milieu. De traditionele stroming waarin de
exclusieve romantische liefdesrelatie wordt benadrukt, telt de meeste problemen
met uitingen van geweld (mannen 30%, vrouwen 50»). Het heeft deze mensen in het
algemeen niet op andere gedachten gebracht over de aard van het huwelijk. Toch
is dit effect soms wel opgetreden. Een aantal vrouwen uit het lagere milieu dat
zichzelf zwaar mishandeld voelt, heeft het waardenstelsel grondig veranderd.
Zij staan veel meer de open paarrelatie voor waarin man en vrouw hun eigen iden
titeit behouden. Door hun indringende ervaringen met geweld konden zij zich
makkelijker losmaken van de traditionele opvattingen over huwelijk en gezin.
Dat is de reden waarom de vijfde stroming een relatief groot percentage ja-zeggers telt in vergelijking met de vierde en zesde stroming (resp. 43%, 27%, 25%).
Vertegenwoordigers van de vierde stroming wensen nog veel samen te doen, ver
tegenwoordigers van de zesde stroming streven veel minder naar de paarrelatie.
Deze laatste keuze blijkt voor de vrouwen uit het lagere milieu tê vergaand te
zijn. Ze vinden er ook geen steun voor in het eigen milieu. Het zijn vooral de
hoger opgeleiden die deze nieuwe ideaalbeelden aanhangen.
De huueltjksduur, c.q. leeftijd, hangt samen met de mate waarin geweld als een
probleem is ervaren. Het is geen rechtlijnig verband, want bij de jongeren/korte
huwelijksduur en bij de ouderen/lange huwelijksduur wordt het het minst gehoord,
en in de middengroepen het meest. Huwelijken met kinderen zijn oververtegenwoor
digd. Behalve dat er een effect van uitgaat dat de kinderlozen en korte huwe
lijken in het middenmilieu oververtegenwoordigd zijn, bevat het materiaal toch
aanwijzingen voor de veronderstelling dat onder jongeren een sterkere verinner
lijking heeft plaatsgehad van de idee dat geweld ontoelaatbaar is. Onder de
ouderen (met een lange huwelijksduur, waarvan de kinderen bij scheiding uit huis
warenl is vaak een situatie gegroeid waarin geweld geen plaats (meer) heeft.

8_1_De_buitenechteli|ke_relatie
De buitenechtelijke relatie ls een moeilijk onder te brengen aspect,
omdat een buitenstaander is 'ingedrongen' in de tweerelatie. Toch
lijkt het het beste te passen in de relationele paragraaf en de
slotpositie wijst op de toch wat andere kenmerken ervan. Het gaat
hier om een aspect dat lange tijd een belangrijke echtscheidings
grond was. De wetgever accepteerde tot 1971 dat overspel een reden
was om te scheiden. Voor het lichamelijk geweld was dat eveneens
het geval, het moest dan echter gaan om zware mishandeling
om wat slaan of om een gevechtje dat negatief beleefd was.
seksualiteit werd evenwel in iedere vorm van 'vreemd' gaan
woord is veelzeggend - een echtscheidingsreden gezien. Met

en niet
Bij de
- het
het ver
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situatie ontstaan waarin overspel door de betrokkenen niet meer
als belangrijk wordt beschouwd. Het romantische liefdesideaal legt
sterk de nadruk op exclusiviteit, waarvan de seksuele exclusiviteit
een onderdeel is. Anders dan bij gevoelens en geestelijk contact,
is het seksuele verkeer met een derde een duidelijke en herkenbare
aanwijzing van het doorbreken van de exclusiviteit. De ander zal
dit al gauw opvatten als een 'motie van afkeuring'.
In de idealen op dit terrein is zeker wel variatie en verandering
te onderkennen. Zo is de laatste decennia het 'slippertje' als
minder bedreigend beschouwd gaan worden. Een eenmalig seksueel con
tact, waarbij emoties en gevoelens een geringe rol spelen, zou niet
direct tot een scheiding behoeven te leiden. De relatie van langere
duur wordt in dit model beschouwd als een teken dat het huwelijk
te kort schiet. Bij de opkomst van de vierde stroming, gezamenlijk
heid plus zelfontplooiing, komen nieuwe ideologieën op die vervloch
ten worden in het romantische ideaal. Deze ideologieën behelsen dat
een relatie met een ander mogelijk moet zijn als men de eigen part
ner genoeg aandacht blijft geven. Dergelijke theorieën ontstonden
vooral bij de hoger opgeleiden en voor velen geldt dat, als de the
orie in de praktijk wordt gebracht, onverwachte emoties een destruc
tieve rol gaan spelen. In feite is men er niet echt 'rijp' voor,
omdat de paarrelatie nog zo'n sterke nadruk heeft. Anders is dat
in de zesde en zevende stroming, waarin de paarrelatie belangrijk
aan status heeft verloren. Maar in het zevende hoofdstuk bleek al
dat maar zeer weinigen ïn het ex-huwelijk deze idealen aanhingen.
Vanuit deze waardencoroplexen mag verwacht worden dat de buitenech
telijke relatie menigmaal in de laatste huwelijksfase een rol
speelt. Vanuit zijn relatief sterke machtspositie valt te verwach
ten dat de man vaker dan de vrouw een dergelijke relatie aanging.
Door zijn financieel sterkere positie kan hij gemakkelijker dit
risico nemen. Bovendien komt hij eerder potentiële kandidaten te
gen vanwege zijn buitenshuis werken. Dan is er voorts nog de dubbe
le moraal waarbij wordt aangenomen dat de man er emotioneel beter
tegen bestand is. Dat neemt niet weg dat voor de gescheiden mannen
en vrouwen even vaak de buitenechtelijke relatie een probleem ge
weest zal zijn. Terwijl in menig huwelijk dergelijke verhoudingen
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gescheidenen dat ze zeker in de laatste huwelijksfase wel op de
hoogte zijn. Het valt niet te verwachten dat de ene sekse raeer dan
de andere dit probleem in het ex-huwelijk onderkent. Hoewel de
aard van de problemen nogal verschillend zal zijn, is het niet aan
nemelijk dat de milieus een grote differentiatie laten zien. Binnen
alle milieus kan de driehoeksverhouding een rol van betekenis spe
len. Omdat de ideaalbeelden het moment van interview betreffen en
niet de ideaalbeelden in het huwelijk, behoeft ook dit niet te
discrimineren. In het huwelijk verwachten de meesten seksuele ex
clusiviteit. Wat de huwelijksduur betreft is de hypothese dat de
middelkorte en middellange huwelijken een oververtegenwoordiging
laten zien. Bekend is dat in deze fasen meer geëxperimenteerd gaat
worden omdat het huwelijk in meerdere of mindere mate een sleur is
geworden. Om dezelfde reden zullen huwelijken met kinderen ook
oververtegenwoordigd zijn. Vanwege het vaak lang geheimhouden of
vanwege het feit dat een verhouding met een derde kan overrompelen,
valt voorts te verwachten dat degenen die nooit of in de laatste
fase echtscheiding overwogen, oververtegenwoordigd zijn. Met name
als de ander de relatie heeft, kan de wens om te scheiden zeer
plots komen. Ook zal er sprake zijn van verlating door degene die
een relatie heeft zonder dat de ander was voorbereid.
Gevraagd is of (een) buitenechtelijke relatie(s) een probleem vormde(n) in het ex-huwelijk dat mede tot de scheiding heeft geleid.
Niemand zegt expliciet dat het ontbreken van dergelijke relaties
problematisch was. De hier gegeven aantallen en percentages zullen
aan de lage kant zijn wat betreft het feitelijk voorkomen van der
gelijke relaties. Er zijn mensen die zeggen dat er wel dergelijke
relaties zijn geweest, maar dat ze volstrekt geen rol hebben ge
speeld in de beëindiging van het ex-huwelijk. Aan de andere kant
zijn er ook mensen die zeggen dat de ander hen verdacht van een re
latie die niet bestond.
Door bijna drie van de vijf gescheiden mannen en vrouwen wordt de
buitenechtelijke relatie (mede) als een belangrijke scheidingsgrond
beschouwd, hetgeen blijkt uit het staatje op de volgende bladzijde.
Bij de 62 ex-paren kan de situatie gesignaleerd worden dat slechts
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Mate waarin belangrijke problemen rond buitenechtelijke relatie(s)
zijn ervaren
Van_de_167_res]oondenten

YS2_ï?e_§2_ex-£aren

Totaal

57%

Beiden zien problemen

Mannen

57%

Alleen de man ziet ze

Vrouwen

57%

Alleen de vrouw ziet ze

25x
8x
13x

één van beiden de problemen als belangrijk ervaren heeft. Slechts
een enkele maal komt het voor dat de één over een driehoeksver
houding spreekt terwijl de ander het bestaan ervan volledig ont
kent. Veel vaker doet de situatie zich voor dat de één de buiten
echtelijke relatie (doorgaans die van zichzelf) zonder betekenis
vindt voor de scheiding of om het antwoord heendraaide, terwijl de
ander wel problemen heeft. Het blijkt overigens dat in de meerder
heid van de onderzochte huwelijken tenminste één van beiden over
problemen rond de verhouding met derden rept.
Belangrijk is de vraag wie de problematische verhouding met derden
had(den). Tabel 31 geeft zicht op de antwoorden van de respondenten.
Tabel 31. Mate waarin er sprake vas van buitenechtelijke relaties die tot huwe
lijksproblemen leidden. Naar geslacht en in procenten.
Mannen

Vrouwen

Totaal

alleen de man had buitenechtelijke
relatie(s) die problemen gaf/gaven

15

35

26

alleen de vrouw had buitenechtelijke
relatie(s) die problemen gaf/gaven

24

10

16

belden hadden buitenechtelijke rela
tiefs) die problemen gaf/gaven

16

13

14

1

—

1

45

42

43

anders/onduidelijk
geen van beiden had een buitenechte
lijke relatie die problemen gaf
Totaal

101 (n-76)

100 (n-91)

100 (n-167)

Uit de tabel kan geconcludeerd worden dat zowel mannen als vrouwen,
maar de laatsten iets vaker, geneigd zijn de relatie van de ander
te noemen in dit verband.
Zuiverder komt dit nog naar voren bij de analyse van de 62 ex-paren.
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problemen er niet waren, terwijl de vrouw zegt dat de relatie(s)
van haar ex-man meespeelde(n). Vijf maal is er de omgekeerde situa
tie. Het komt geen enkele maal voor dat beide ex-genoten alleen de
relatie van de ander noemen, noch dat beiden alleen de eigen relatienoemen. Dat betekent dat bij geen van de paren de ex-genoten elkaar
echt tegenspreken. Uit deze uitkomsten blijkt dat men liever het
"gevaar" loopt voor de verlaten partij te worden aangezien dan
voor de "schuldige", die via een andere relatie het huwelijk ver
ziekte. Dat de vrouw vaker dan de man in deze positie verkeert, is
niet verwonderlijk. De man wordt in onze cultuur sterker in zijn
eer aangetast door een buitenechtelijke relatie van zijn vrouw dan
dat het omgekeerde het geval is. Hij zal dan eerder (ook) over zijn
eigen "veroveringen" praten. Toch blijkt wel dat bij een sterke
verinnerlijking van het exclusieve liefdesideaal ook menige man de
"schuld" van zijn ex-vrouw wil aantonen via haar verhouding met
een ander. Het eergevoel wordt opzij geschoven voor een groter be
lang. Het is waarschijnlijk dat een zekere selectie heeft plaats
gevonden via dit mechanisme. Mensen met een sterk verinnerlijkte
traditionele ideologie die het gevoel hebben dat hun eigen buiten
echtelijke relatie een belangrijke rol in de scheiding heeft ge
speeld, zullen vaker uit schuldgevoelens geweigerd hebben om mee
te werken aan dit onderzoek.
In de literatuur wordt menigmaal de veronderstelling geuit, dat
relaties met derden vooral aanleiding zijn voor een scheiding, en
nauwelijks een belangrijke oorzaak vormen. Het uitvoerige onder
zoeksmateriaal overziende lijkt deze veronderstelling niet juist,
of beter gezegd: ongenuanceerd. De idee achter de veronderstelling
is dat deze relaties een uiting zijn van een slechte huwelijksrela
tie. Er zijn andere fundamentele oorzaken, de buitenechtelijke re
latie komt erbij en kan het proces van scheiden versnellen. Hoewel
dit vaak het geval is, zijn er zeker ook situaties waarin deze
relaties wel een belangrijke (mede-)oorzaak vormen. Het ontkennen
van dit feit is mijns inziens een gevolg van de romantische idee
dat de ene man voor de ene vrouw geschapen is. Ze zouden voor
honderd procent bij elkaar passen. Als dat dan toch niet het geval
is, dan kan er een ander tussen komen. Gaat men echter uit van een
realistischer idee dat geen twee mensen op alle fronten voor honderd
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procent bij elkaar passen, terwijl ze toch samen kunnen leven, dan
kan een buitenechtelijke relatie wel een belangrijke oorzaak zijn
van een scheiding, zonder dat er fundamentele tekorten zijn in de
huwelijksrelatie. Een buitenechtelijke relatie haalt niet zelden
een (ongekend) aspect van de eigen persoonlijkheid naar voren. Men
heeft nooit gedacht dat een dergelijke communicatie, of een bepaal
de waardenovereenstemming, of deze seksuele aanvoeling in een rela
tie mogelijk zou zijn. Zonder de relatie was er geen sprake geweest
van een groot gemis. Het is voor sommigen een nieuwe fase, men gaat
een nieuwe richting op. Zonder de nieuwe relatie was alles bij het
(per definitie: onvolmaakte) oude gebleven. Voorts is er de situa
tie dat de buitenechtelijke relatie begonnen wordt vanuit de ge
dachte dat ondanks een bevredigend huwelijk wat andere ervaring
het leven verlevendigt. Deze nieuwe ervaring gaat echter een zo
danig "eigen" leven leiden dat het als autonome factor de huwelijks
relatie beïnvloedt. De huwelijkspartner voelt zich bedreigd en al
lerlei subtiele processen worden in werking gezet. Het wantrouwen
groeit, waarvoor de oorzaak die buitenechtelijke ervaring is. Mijn
conclusie op basis van het materiaal is, dat de buitenechtelijke
relatie zowel oorzaak als belangrijk motief en aanleiding kan zijn.
Van alle aanleidingen om te scheiden die hier behandeld worden, is
de buitenechtelijke relatie wel een van de belangrijkste. Want velen
stappen (pas) op als er een dergelijke relatie is.
Aard van de problemen met de buitenechtelijke relatie
Vellen zijn er vol geschreven over buitenechtelijke relaties. Het
ligt mensen doorgaans voor op de tong. Dat blijkt ook uit het feit
dat het grootste deel van het materiaal uit het vrije verhaal komt.
Bij de directe vraag in een latere fase van het interview volstaat
men met een korte samenvatting of met een verwijzing naar hetgeen
eerder verteld is.
Een aantal mensen praat niet over een buitenechtelijke relatie maar
over de achterdocht van zichzelf of van de ander. Een enkele maal
verzekert een respondent geen seksuele verhouding te hebben gehad,
terwijl zijn ex-partner dat maar steeds dacht. Deze achterdocht kan
belangrijke communicatie- en sfeerproblemen in de relatie brengen.
Bovendien zijn er mensen die er - soms ook op het moment van inter
viewen nog steeds - niet zeker van zijn of er bij de ex-partner
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sprake is geweest van een seksuele verhouding met een ander.
Man, 45+
"Ik ben nooit met een ander naar bed geweest, zij dacht van wel. Maar
met die vriendschap met L. bedroog ik haar méér dan wanneer ik met
haar naar bed geweest was."
Man, 35+
"Vermoedens, ik heb 't nooit geweten. We hadden andere ideeën over
vrij zijn. Misschien ben ik te conventioneel. Ze had vrienden. Kon
merken dat er iets aan de hand was. Heb een keer gezegd: Volgens
mij ga je te ver. Ze zei toen: Ik hou van jou en jij komt niets te
kort. Is natuurlijk wel zo, maar 't idee komt bij mij toch niet
helemaal gezond over."
Vrouw, 25+
"Hij wantrouwde me. Hij ging uit wantrouwen tegen mij zelfs in de
ziektewet. Dan had je die ruzies ook nog overdag."

Een aantal respondenten vertelt van een buitenechtelijke relatie in een
eerdere huwelijksfase, die in het huwelijk beëindigd is, maar wel zijn

sporen naliet, soms meer dan twintig jaar lang. Zowel degenen die
zo'n relatie hadden als degenen die het bij hun partner zagen,
vertellen erover. De eersten doen verslag van de tweestrijd en de
ellende die het verbreken van de verhouding met zich meebracht.
Een als waardevol ervaren relatie heeft men afgebroken om het
huwelijk in stand te houden. Zeker als de huwelijkspartner dan in
een latere fase ook een relatie krijgt, groeien de verwijten en de
spijt over de verbreking. Degenen waarvan de partner zo'n relatie
had, vertellen van diepe emotionele dalen. In feite konden zij het
hele verdere huwelijk de gedachte niet van zich afzetten. Met name
degenen, zowel mannen als vrouwen, die sterk het exclusieve lief
desideaal verinnerlijkt hebben, kunnen een dergelijk gebeuren niet
makkelijk naast zich neerleggen.
Man, 60+
"Dat was een vreselijke tijd. Heel erg. Moeilijker dan de scheiding.
De tijd zelf (+ 19551 was ook heel anders. Ik had toen eigenlijk een
scheiding moeten hebben, maar dat hoorde je toen niet. Alleen van de
rijkere stand wel eens, niet de onze. Maar m'n leven was goed kapot,
dat is wel zeker. Die verhouding van haar ging maar door onder 't dek
van samen voor de kerk werken en samen de Bijbel lezen. Ben toen ver
huisd. Zaten we hier, probeerde ik er wel eens over te praten, liep
helemaal niet en dan ging ik kankeren. Ik wou er eigenlijk maar met
één woord over praten. Maar dan liep ze naar buiten. Een woord van
spijt had ik van haar gewild."
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Vrouw, 45
"Ik heb 't uitgemaakt. Afschuwelijk, wat een ellendige tijd. Hij
(buitenechtelijke relatie) zei dat ie zich van kant maakte als ik
't uitmaakte."

Menigeen geeft een verslag van het ontstaan van de buitenechtelijke
relatie, zowel degenen die zelf de relatie hadden als de "toezien
de" partij. Vrouwen zijn er uitvoeriger over dan mannen. Twee vor
men zijn te onderscheiden.
Ten eerste is er het min of meer bewust zoeken. Een enkele keer ge
beurde dit als de betrokkene haar of zijn huwelijk zeer slecht
vond. Maar vaker vertelt men over de samen gehuldigde theorieën dat
zoiets moet kunnen, dan wel over de praktijk van de partnerruil
waarbij geen emoties te pas moge komen. Het zijn vooral mannen
die tot deze zaken aansporen, de vrouwen vertellen nogal eens zich
ongelukkig gevoeld te hebben in deze situaties. Maar daarnaast
waren er degenen voor wie de partnerruil uitliep in een verliefd
heid, wat in de eigen theorie ongewenst was. Veel van de verhalen
over de "het-moet-kunnen"-theorie (die niet de partnerruil zonder
emoties betreft) stammen uit de periode rond 1970. Ze zijn vooral
te vinden bij de hoger opgeleiden. Het ziet ernaar uit dat in deze
fase van maatschappelijke verandering in deze kringen menigeen
de basis legde voor een latere scheiding.
De tweede vorm is het onbewuste proces naar de buitenechtelijke er
varing. Voor sommigen is daarbij sprake geweest van een onbewust
zoeken. Achteraf beschouwd was men er in feite wel op uit geweest,
maar men was 't zich op dat moment niet bewust. Een niet gezochte
vorm van partnerruil komt daarbij dikwijls voor. Twee echtparen
trekken steeds meer met elkaar op. Een soort vierhoeksverhouding
kan er uit ontstaan die niet probleemloos is. Want de vier rela
ties verschillen en variëren in intensiteit. Maar ook kan de si
tuatie ontstaan dat van de vriendenparen slechts twee elkaar vin
den in een nieuwe seksuele relatie. Het opvoeren van de contactfrekwentie wordt achteraf beschouwd als een (onbewuste) poging van
êên of meer om tot zo'n relatie te komen. Tijdens het proces gaat
men ervan uit dat het puur om een groeiende vriendschap gaat.
Voorts worden relaties op het werk gevonden, los van de huwelijks
partner. Opvallend is wel, dat mensen sterk geneigd zijn de nieuwe

partner, ook wanneer de relatie geheim wordt gehouden, als vriend(in)
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contact vergroten en soms is het doel ervan de nieuwe partner te
tonen hoe moeilijk de huwelijkssituatie is.
Het is begrijpelijk, gezien de hier beschreven ontstaansgeschiede
nis, dat het vaak vrienden of familieleden zijn met wie een rela
tie wordt aangegaan. Zeker als de ander een buitenechtelijke rela
tie als zeer bedreigend ervaart, en eventueel na een tijd van ge
heimhouding, vormt deze situatie een extra verzwaring. Het is een
slag te ontdekken dat een vriend(in) of een familielid je dit heeft
"aangedaan". Bovendien kan iemand dan behalve de partner daarmee
ook een vriend(in) of familieleden kwijtraken. In het interview
worden mensen juist op dit punt vaak emotioneel; het beroert hen
nog steeds dat het nou net om die ene persoon ging.
Vrouw, 45+
"Feestjes, partnerruil en stuivertje verwisselen. Ik vond 't vrese
lijk, hij vond 't leuk. Dook met een vrouw de kamer in, ik zat er
met die vent. Hij (ex) zei dat ik vlotter moest worden. Dan ging de
gastvrouw naar de w.c., hij erachter aan. Er knapte iets kapot in
mij."
Vrouw, 30+
"Er werden sfeertjes geschapen.
bleef vaak over met iemand, die
voor het hoofd stoten. Achteraf
er niets aan. Had liever andere

Het paste in de politieke strijd. Ik
koos ik niet. Ik wilde ook niemand
voel ik me zo'n sociale hoer. Ik had
dingen gedaan."
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Vrouw, 35
"Ik kreeg toen een vriend, dat zat enorm goed. Hij (ex) had dat altijd
gestimuleerd, had gezegd dat je geen claim op elkaar moest leggen.
Toen 't zich voordeed, kon 't niet. We hadden onze opleiding tegen.
Te theoretisch. We wisten niet hoe we met emoties om moesten gaan."
Vrouw, 30+
"We waren veel te veel met dat stel. We waren geen avond samen. Of ze
waren hier, of wij bij hun. Het werd tè. Zullen we dit of dat? Mijn
mening werd dan weggeschoven. Ik heb er een minderwaardigheidsgevoel
van overgehouden. Wat hij deed was geweldig, van mij niet. Ik zag 't
niet. Op dat moment leef je in zo'n kringetje."
Vrouw, 35+
"Vierhoeksrelatie. Eerst waren zij verliefd en daarna wij. Werd een
tijd van verscheuring. Je wist niet waar je loyaliteiten lagen, af
schuwelijk."
Vrouw, 35+
"'t Ging hartstikke goed. Toen is m'n broer verongelukt. M'n schoon
zusje zat alleen. We hebben haar veel geholpen. Die twee zijn toen
een verhouding begonnen. Ik ging voor die griet door het vuur. Je
merkte het aan kleine dingen dat ze wat hadden. Maar ik heb 't me
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lijk dan."
Man, 35+
"Ik had een collega...ik werd wat te gek op z'n vrouw, enz., enz.
Ik bracht ze thuis als vrienden, dat kumuleerde die situatie, zijn
vrouw en mij (...verlegen...). Bent u getrouwd? (Ja) Hoe is 't dan
om zulke verhalen aan te horen? In 't begin liep 't natuurlijk niet
zo hard, maar later
"
Man,
"Zij
kon,
aan.

35+
had d'r zeker een, ik ook. Als ik niet bij m'n vrouw terecht
kon ik bij m'n schoonmoeder terecht. Ze stuurde 't er zelf op
Vroeg ze: help even de was ophangen. Leuk begin van je werkdag."

Man, 30+
"Het was haar beste vriendin. Dat was wel een erg moeilijke situatie."

Velen trachten een verklaring van het ontstaan van de buitenechtelijke rela
tie (van de ander) te geven. Onder hen zijn evenveel vrouwen als

mannen. Menigeen is voor zichzelf tot de ontdekking gekomen dat
zo'n relatie een symptoom is van een slecht huwelijk, dat het geen
werkelijke oorzaak maar een aanleiding is. Het proces van uiteen
gaan wordt versneld. Zowel mensen die zelf de relatie hadden als
degenen waarvan de partner er een had, zoeken deze verklaringen.
Het is vaak een rationaliseren achteraf om het gebeuren gemakke
lijker te verwerken. Opmerkelijk is dan ook de enorme variatie in
oorzaken die genoemd zijn. Zeer veel aspecten van het huwelijksle
ven komen aan bod, zonder dat er êên door hoge frekwentie uit
springt. Het zijn aspecten die direct de twee-relatie betreffen,
alsook meer persoonlijke factoren. Wat betreft de eerste categorie
worden genoemd: ontbreken van liefde, geestesziekte van de ander,
sleur, groot leeftijdsverschil, veel alleen zijn, uiteengroeien,
het feit dat de vrouw een baan neemt. Opmerkelijk is, dat maar
weinigen zeggen dat een slechte seksuele relatie het startpunt
vormde. De meesten lijken een eventueel slecht seksueel contact
te "vertalen" in termen van uiteengroeien, communicatie e.d. Als
meer persoonlijke factoren zijn te noemen de eigen nieuwsgierig
heid, de komst van een ouwe liefde, de persoonlijke grote behoefte
aan genegenheid, alsook het gevoel vroeg oud te worden. Tenslotte
zijn er nog enkelen die een verklaring vinden in het gedrag van
de derde. Hij of zij heeft de ex-partner verleid, waardoor die
derde het huwelijk in feite kapot zou hebben gemaakt.
Bijzondere verklaringsvormen zijn wraak en provocatie. Enkele respon

i
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denten vertellen van hun poging hun partner via een buitenechte
lijke relatie uit te lokken tot een positievere opstelling, of van
het wraakkarakter van de relatie van hun partner. Het zijn mannen
en vrouwen die er gewag van maken, maar het betreft vooral provo
catie en wraak van de zijde van de vrouwen.
Man, 40+
"Ja, 't heeft 't versneld. Het was een symptoom van al onze problemen.
En zonder die relatie was 't een sprong van huis uit in 't niks, dat
is veel moeilijker. Ik ben er blij om dat die relatie van mij 't be
spoedigde."
Man, 50+
"Ik voelde dat 't verkeerd ging. Ook seksueel, 't Was grijs, dull.
Geprobeerd haar jaloers te maken met een slippertje, je gaat alles
proberen."
Vrouw, 30+
"Heeft de druppel doen overlopen, maar 't was geen oorzaak. Hij voelde
zich vernederd omdat ik een baan had genomen. Hij ging z'n gevoel weer
opvijzelen door een verhouding met een meisje."
Man, 35+
"Pijnlijke geschiedenis. Op een gegeven moment zie je het niet meer
zitten. Ik ben natuurlijk een jager. Dan waait de wind een keer ver
keerd en dan is 't gebeurd. Hoop trammelant. Heb achteraf toch wel
spijt gehad dat 't zo gegaan is."
Vrouw, 40+
"Toen heeft ie iemand ontmoet. Dat merk je i la minute als je een
goede relatie hebt. Later realiseer je je pas waardoor 't komt. Dat
de kinderen zo groot werden. Hij was daar te jong voor, nog geen
veertig. Kreeg ie 't op z'n zenuwen als ze zeiden: straks ben je
grootvader."
Man, 60+
"De laatste vijf jaar wel. Ik geef een resoluut antwoord, niet waar.
Wat is er mooier dan één vrouw, nou raai eens, juist twee of drie.
{Wist uw vrouw het?\ Nee. Maar 't was wel haar schuld dat ik 't dee.
Ik hoop dat je hiervan leert, ik wil van jou wel vijftien dingen
leren als je er van mij vijf leert. Als er geen liefde is tussen man
en vrouw, kan de aan dat niet opbrengen om z'n vrouw trouw te zijn."
Vrouw, 25+
"Er was een jongen, een vriend van hem, daar ging ik mee vrijen op
de bank als hij (ex) boven was. Ik dee 't voor hem, zo van: geef me
dan op ii'n flikker. Maar dat dee hij niet, hij reageerde niet. Dat
vond ik moeilijk dat hij dat goed vond."

De gevoelsintensiteit van de buitenechtelijke relatie wordt doorgaans wel
vermeld, maar deze is erg verweven door het hele verhaal. Gesproken
wordt van slippertjes, van veel relaties en van zware verliefdhe
den. Opvallend is dat de beide ex-genoten in zeer verschillende
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één als een slippertje beschouwt, kan de andere als een intensieve
relatie beschrijven. Maar er zijn er ook die eenzelfde analyse ge
ven van de intensiteit. De blinde verliefdheid is voor beiden een
zeer moeilijke situatie. De één komt in een geweldige tweestrijd:
wel of niet scheiden; de ander voelt zich rigoureus aan de kant
gezet en verliest alle aandacht.
Man, 35+
"Ik had wel in iedere stad een andere schat. Dat is ook niet goed voor
je relatie."
Ex-paar* 35+
Hij: "Nee hoor. Voor m'n werk een keer. Een vrouw deed open en zei:
oh ik had een ander verwacht, maar kom er maar in. Ik naar bin
nen. Zij d'r blouse open, gaan ze tegen je aan staan geilen, je
kent dat wel. Maar ik kan dat niet maken beroepshalve en al die
gein meer."
Zij: "Hij wilde de vrijheid voor zichzelf. Had allemaal affaires, maar
omgekeerd mocht niet. Hij zei, als jij iets begint, breek ik je
poten. Enorm vernederend."
Ex-paar, 30+
Hij: "We waren allebei zo verliefd, dat heeft de afstand met A. (ex)
ontzettend vergroot. Het liep helemaal langs en door elkaar heen,
escaleerde steeds meer."
Zij: "Hij werd blindelings verliefd en die vrouw maakte hem steeds
afhankelijker. Als ik er wat van zei, was ik de neuroot, dan
zei die: je gunt me niks. Het was een grote trein van ruzies."
Vrouw, 35+
"Ik ontmoette een man in een bax. Wilde direct scheiden. M'n ex waar
schuwde me nog, maar dat wilde ik niet horen. Ik verwachtte er alles
van, liep zo weg. Toen liet ie me zitten in een hotel. Ben op hangen
de pootjes naar huis teruggegaan. Maar ik heb wel gezegd: ik hou niet
meer van je, is alleen medelijden. Hij (ex) zei: komt wel weer goed."

Een van de grote vragen waar praktisch ieder die een buitenechte
lijke relatie start mee te maken krijgt, is de mate van openheid die
men moet betrachten. De vragen die men zich hierover stelt, varië
ren van: "Zal ik het überhaupt vertellen?" tot "Moet ik alles wat
ik meemaak vertellen?". Wel zijn er enkelen die openheid op dit
terrein niet overwogen; het was voor hen duidelijk dat je zoiets
niet vertelt aan de ander. Het volstrekt geheim houden van een re
latie kan de betrokkene zeer veel moeilijke momenten geven. Slechts
een enkeling spreekt van een spannende situatie in wat meer posi
tieve zin. Alleen al de organisatie vormt een probleem, het gevoels
leven versterkt een en ander. Als dan de relatie "per ongeluk" uit
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bewust wordt ernaar toe gewerkt omdat de last te zwaar wordt -,
betekent dat een enorme schok voor de ander. Alleen al de idee dat
er een stiekeme relatie was waarvan men niet op de hoogte was,
heeft dit effect. Het wordt nog moeilijker als het om een bekende

gaat. Sommigen krijgen het gevoel dat iedereen het wist behalve zij
zelf. Overigens hadden veel "eerlijken" ook belangrijke problemen,
vooral als er sprake was van wat een desastreuze eerlijkheid ge
noemd zou kunnen worden. Terwijl wel om die eerlijkheid gevraagd
wordt door de ander, kunnen de mededelingen erg kwetsend zijn.
Want het komt nogal eens neer op een vergelijking van de nieuwe
partner en de huwelijkspartner. Er zijn maar weinigen die dan bij
een balans die (belangrijk) negatief voor henzelf uitvalt, hun
zelfgevoel op peil weten te houden.
Vrouw,
"Heb drie jaar een verhouding gehad met z'n beste vriend, zonder dat
iemand 't wist. Heel moeilijk is dat. Mag ie nu nog niet weten, denk
erom."
Man, 35+
"Ben nooit een nacht niet thuis geweest. Anders zou ze 't zeker in de
gaten hebben. Nam altijd snipperdagen. Dan pikte ik I. (nieuwe relatie)
op en dan gingen we ergens heen. M'n collega heeft 't ook wel eens mooi
opgevangen voor me."
Man, 30+
"Het was een gekke tijd. Je stuurde je vrouw voor een boodschap en
zelf zat je te nummeren. Heel spannend. Of ik stuurde m'n vrouw uit
logeren."
Vrouw, 30+
"Ik was goed verliefd op die ander, zei dat ook tegen hem (ex), zei
ook dat het veel fijner was dan bij hem. Hij kon daar niet mee over
weg."
Man, 40+
"Ik vree met een ander, was verliefd. Heb 't meteen aan M. (ex) ver
teld. Belachelijk maar waar. Bewust liegen om een situatie te ver
gemakkelijken heb ik later pas geleerd van een vriendin. Dat was een
hele bevrijding."

Apart wordt hier ingegaan op de reactie van de direct betrokken huwe
lijkspartner op haar/zijn buitenechtelijke relatie. Zeer gevarieerd

kan deze zijn in de zin van positief of negatief, terwijl er boven
dien vaak een grote ambivalentie is. Er is de topbelevenis van een
relatie die als erg goed wordt ervaren, maar er kan tegelijkertijd
sprake zijn van schuldgevoel en tweestrijd. Een aantal mensen pro-
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beert een en ander te vergemakkelijken door te zeggen dat de ander
ook een vriend(in) "moet nemen". De positieve gevoelens over de
relatie kunnen samengaan met een gevoel dat het huwelijk ook goed
is, maar menigeen meldt dat de relatie een bewustwording ten op
zichte van het huwelijk tot gevolg had. Het is een katalysator,
men merkt erdoor hoe een relatie kan zijn en wat er aan het huwe
lijk schort. Op dit terrein wordt, anders dan bij de verklaring
van de start van de relatie, wel de seksuele relatie genoemd. Het
blijkt voor het eerst dat het (veel) beter kan. Daarnaast wordt
menigmaal gezegd, vooral door vrouwen, er weer een impuls door
gekregen te hebben, het gevoel weer mee te tellen. Het relatieve
isolement van vrouwen draagt bij aan de oververtegenwoordiging van
deze antwoorden onder hen.
Het schuldgevoel komt voort uit de idee dat jijzelf de oorzaak
bent van (veel) verdriet van de ander. Daarnaast veroorzaakt een
christelijke opvoeding een meer algemeen en minder op personen
gericht schuldgevoel. Een element in het geheel kan zijn dat aan
twee kanten getrokken wordt aan de persoon in kwestie. Degenen die
"trekken" zijn zich meestal niet zo bewust hoe moeilijk dit voor
de betrokkene is; hij/zij heeft aan beide zijden verschillendsoortige gevoelens en verantwoordelijkheden. Vaak wil men geen van
beide relaties loslaten, van waaruit de idee groeit dat de ander
ook maar een vriend(in) moet nemen. Niet zelden is men overigens
geschokt als dit dan werkelijk gebeurt.
vrouw, 35+
"Bij die andere man voelde ik me iemand, ik wàs iemand. En met hem
kon ik wèl vrijen. Geweldig, iemand die heel veel aandacht aan me
gaf. Ik hield hem buiten 't Peyton Place wereldje."
Man, 30+
"Ik voelde me soms een schoffie. Zoiets doe je niet. Zo ben ik opge
voed. En eigenlijk kan 't ook niet. Ene moment eet je hier samen en
om negen uur ga je naar je vriendin. Word je gek van binnen."
Vrouw, 30+
"Tegen m'n vriend heb ik steeds gezegd: K. (ex) gaat voor als ik moet
kiezen. En eigenlijk is dat ook weer niet eerlijk."
Vrouw, 35+
"Ik hield meer van J. (ex) maar S. (nieuwe) had meer diepte. Hij stimu
leerde mijn intuïtie. Toen werd J. enorm jaloers omdat S. zoveel van
mij hield. S. en ik hadden dat goed in de gaten. Dan begin je rekening
te houden met de ander. Dat schept ook extra band omdat je van elkaar
aanvoelt, laten we dit of dat niet doen. Eindeloos gepraat, nachtenlang.
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Sex bleef struikelblok. Er waren enorme momenten van geluk maar ook
enorme crises."
Man, 25+
"Ik moest maar een vriendinnetje nemen, zei ze. Maar ik heb een vrouw
en een kind en een hond. Ik vertikte 't om zoiets te doen."
Man, 35+
"D'r eerste relatie vond ik niet erg, de tweede wel. Ze was in zo'n
post-hippie-stadium gekomen. Vrouwen gaan gelijk houden-van. Veel
gevaarlijker. Mannen kunnen 't meer vluchtig doen."

De wijze waarop een buitenechtelijke relatie voor de ander bekend wordt kan
zeer verschillend zijn. Globaal zijn er vier typen te onderschei
den. Het kan direct verteld worden, waarbij het min of meer om de
vorm van een biecht kan gaan. Vervolgens kan er sprake zijn van
een proces waarin de niet-direct betrokkene steeds meer aanwijzin
gen krijgt voor het bestaan van een verhouding van de partner en/of
deze aanvoelt. Gezien de aard van de aanwijzingen zal menigmaal de
direct betrokkene (onbewust) op een ontdekking door de ander aan
gestuurd hebben. Een derde type is de "voorlichting" door derden.
Vooral buren worden in dezen-,genoemd, wat niet verwonderlijk is,
want zij hebben letterlijk een goed zicht op de bezoekers. Verder
wordt gesproken van kennissen en collega's. Het tweede en derde
type komen in dit materiaal belangrijk vaker voor dan het open
lijk vertellen. Met name in het lagere en het middenmilieu en bij
mensen die een traditioneel waardenstelsel behielden, komt de open
heid van de direct-betrokkene nauwelijks voor. Tenslotte is er,
als vierde type, de verlating voor een ander zonder dat de echtgeno(o)t(e) ooit was meegedeeld dat er een derde in het spel was.
Deze laatste vorm wordt maar weinig aangetroffen onder de respon
denten.
Man, 60+
"Opeens zei ze: ik heb allemaal verhoudingen gehad. Ik zei iets onno
zels, zo van: was dat zo hard nodig. Begreep er niets van. Je ver
trouwen is vreselijk geschokt."
Man, 35+
"Ze wilde 's morgens fietsen door 't bos. En dan verloor ze bepaalde
kledingstukken en ze wist dan niet waar ze waren. Nou, ik heb nog
nooit eens een onderbroek verloren als ik in 't bos aan 't fietsen
was."
Man, 60+
"Ik vond een liefdesbrief. D'r stond in dat ze de kinderen voor hem
in de steek wou laten. Wat ben je dan voor 'n moeder hè. Stond ook in
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dat ze nooit van d'r man, ik dus, gehouden had. Ze was goed voor me
omdat hij (nieuwe) het wou."
Vrouw, 35+
"Hij voelde wel aan dat.er een ander was. Ik droomde hardop en dan
noemde ik zijn naam."
Man, 35+
"De eerste keer dat die man kwam al. Zo'n unheimisch gevoel gaf 't
me. Heb 't gezegd, die man maakt me angstig. Ik voel me op de tocht
staan. Zij stelde mij gerust."
Man, 35+
"De buurman zegt: elke dag staat hier een Peugeot voor je deur. Ik
zag er eerst nog geen kwaad in. Ik dacht: stik de moord. Maar die
mensjes van de overkant, die niks te doen hebben, zagen het ook.
Ik dacht: niet gelijk zeggen, eerst zelf bekijken. Stik de moord,
't was waar."

_ _+

Vrouw, 30
"Hij is dus weggegaan voor een ander. Ze was dertien jaar ouder en
twee keer gescheiden. Ze kwam hier vaak. Ik had nooit gedacht dat
't iets was. Je zocht er niks achter. Niemand had er iets achter
gezocht, kennissen niet, buren niet, m'n ouders niet en ik niet.
En op een dag was ie gewoon weg, niks gezegd."

Velen vertellen over de reactie van degene waarvan de partner een buiten
echtelijke relatie kreeg/had. Opmerkelijk is dat mannen relatief vaak

en uitvoerig vertellen over de wijze waarop men de "ontdekking"
deed, terwijl vrouwen meer melden over gevoelens die de "ontdek
king" opriep. Dit resultaat is in overeenstemming met ons cultuur
patroon waarin vrouwen meer de gevoelens "beheren" en mannen ob
jectiviteit betrachten. Als mannen over hun reactie praten, dan
is het op een zakelijke of harde manier en er komen minder angsten
naar voren. Ook wordt een onbegrip met de keuze van de ex-vrouw
tentoongespreid in meer zakelijke termen. "Als ze nou iemand met
meer geld genomen had, kon je 't nog begrijpen." Vrouwen vertellen
ook wel iets over de derde, maar meer emotioneel geladen, en soms
in de scheidsfeer. De enkele mannen die wel hun eigen gekwetstheid
verwoorden komen allen uit het hogere milieu. Overigens spreken
sommige vrouwen wel over de gekwetste gevoelens van hun ex-partner.
De gevoelens zijn er dus wel bij mannen, ze zijn echter minder ge
neigd ze te verwoorden of weer naar boven te halen.
Er zijn enkele mensen die vertellen bij het vernemen van de relatie
van de ander geen bedreigdheid te hebben gevoeld. Dit was vooral
het geval als ze zelf op dat moment of eerder ook een relatie had-
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den. Maar het kon eveneens worden opgewekt door de vertrouwenscheppende dingen die de direct betrokkene zei. "Jij bent m'n
uitverkorene, zei die steeds." Dit relativeren van het belang van
de relatie is overigens vaak voorgekomen en lang niet altijd heeft
het de gevoelens van bedreiging bij de ander weggenomen.
De emoties en gevoelens waarover vooral vrouwen vertellen zijn de
ruzie, de boosheid, schrik, eenzaamheid, rancune, een vertrouwensschok, angst voor alleen zijn, verzet en het opgeven van verzet.
Het zijn heel wezenlijke belevingen die de fundamenten van het be
staan raken. "Wat van mij is, is van mij, ik kan dat niet anders
zien. Een vreselijke tijd, wens je niemand toe." Het zijn deze
verwachting van het "van elkaar" zijn en het doorgaans onverwachte
van de nieuwe verhouding van de ander die de eerste reactie ver
hevigen. Of men via een reeks van aanwijzingen, dan wel door de
directe mededeling of via derden van de relatie verneemt, brengt
weinig differentiatie aan in de intensiteit van de emoties en ge
voelens.
Vrouw, 35+
"Ging best goed alles. Toen logeerde hier een vriendinnetje. Ik had
eerst niks ln de gaten. Later zei ze dat ze al een paar jaar van m'n
man hield. Ik zei eerst nog: meid dat gaat wel weer over. Maar hij
hield ook van haar en dat was andere koek. Diezelfde avond heb ik
met hem gepraat. Ja, 't gevoel was eigenlijk dat ik doodgeslagen was.
Ontzettend eenzaam. Ik had 't gevoel dat ik helemaal geen vrienden en
kennissen had."
Man, 35+
"Toen kreeg ze er weer een. Ik zeg, je kunt opdonderen. Ze zegt: prak
kiseer ik niet over. Ging hard tegen hard."
Vrouw, 30+
"Na 't vijfde jaar kreeg ie die verhouding. Ik moest alles doen voor
hem en toen bleek die een verhouding te hebben. Ik was boos, aange
tast in m'n waarde. Doe ik 't daarvoor, dacht ik."
Man, 45+
"Ik was verliefd, vond haar veel aardiger dan K. (ex). Ik ging me ver
dedigen, zei dat er niets aan de hand was. Dat is een belangrijk gege
ven. De bedreigdheid van de ander wordt gebagatelliseerd:...joh, d'r
is niks aan de hand. Heel kwetsend is dat. De ander wordt niet serieus
genomen. Maar ja, toch proberen hè, de het-moet-kunnen-ideologie hadden
we toch."
Man, 40+
"Ja, ik was jaloers, notabene, want ik was ervóór. Een gif trekt door
je ziel. Je telt het aantal dagen tussen de keren dat ze elkaar zagen.
Soort omgekeerde van verliefdheid is jaloersheid."
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Vrouw, 45
"Ik dacht, dit is 't einde, 't Beheerste me. Bang om weer alleen te
zijn en te erkennen dat 't mislukt was. Jaloers, buikpijn."
Vrouw, 45+
"Dat rotwijf heeft 't gedaan... Nee, echt een gevaarlijke vrouw was
't. Heeft al vier huwelijken kapot gemaakt. Dat zie je d'r niet af
hoor...een truttebelletje (...glimlacht voor 't eerst, wat gespan
nen...). Evenoud als ik, geeneens jonger, je begrijpt 't niet."

Na het bekend worden en de reacties van beiden komt voor velen een
proces waarbij gepoogd wordt oplossingen te zoeken voor het probleem
in het huuelijk. Er zijn maar zeer weinigen die op basis van een

eerste buitenechtelijke verhouding van.(een van) beiden direct
de beslissing nemen om te scheiden. De meesten doen kortere of
langere tijd pogingen om de buitenechtelijke relatie te integreren
in het huwelijk of om de betrokkene te overtuigen ermee te stoppen.
Degene die de relatie heeft tot een keuze uit beide partners dwin
gen, behoort in feite ook tot het zoeken van oplossingen, want de
mogelijkheid bestaat dat voor het huwelijk wordt gekozen.
Een buitenechtelijke relatie doet het machtsevenwicht verschuiven.
Het is sterk afhankelijk van het bestaande evenwicht èn van de
waarde die beide partijen aan het huwelijk hechten, naar welke
kant het verschuift. Het bestaande machtsevenwicht hangt onder
andere samen met de karakters van de betrokkenen en met hun gelde
lijke inbreng. Degenen met reeds een relatief sterke machtspositie
voor wie het huwelijk belangrijk aan betekenis verloren heeft, zal
haar of zijn machtspositie versterkt zien door een eigen buiten
echtelijke relatie. Hij of zij zal een acceptatie van de partner
vragen en soms erop uit zijn de echtgeno(o)t(e) zo te veranderen
dat hij of zij meer gelijkenis gaat vertonen met de nieuwe partner.
Heeft niet hij/zijzelf maar de huwelijkspartner de buitenechtelijke
relatie, dan kan door deze persoon krachtig worden opgetreden. Hij
of zij stelt de ander voor de keuze tussen de nieuwe relatie of
het huwelijk. In het uiterste geval neemt de persoon zelf de be
slissing op dat moment te stoppen.
De positie die er tegenover staat is die van relatief weinig macht
en grote waarde hechten aan huwelijk (en gezin).. Deze positie
brengt een geringe geneigdheid met zich mee een buitenechtelijke
relatie te beginnen en als die (toevallig) ontstaat, zullen deze
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Als echter de echtgeno(o)t(e) een relatie begint, is men geneigd
alles ervoor te doen om het weer in goede banen te leiden. De
machtspositie zwakt verder af, van alles wordt geaccepteerd om het
huwelijk toch maar in stand te houden. In wezen vaak tegen de eigen
zin en gevoelens in, werkt men mee om de buitenechtelijke relatie
van de ander soepel te laten functioneren in het geheel.
Het behoeft nauwelijks toelichting dat mannen vaker dan vrouwen in
de eerstgeschetste sterke positie verkeren. Het is voornamelijk een
materieel overwicht dat ze hierin brengt. Daarmee verkeren vrouwen
relatief vaak in de tweede zwakke positie. Maar de tussenposities
zijn ook interessant. Een relatief grote macht bezitten en grote
waarde toekennen aan huwelijk en gezin is een positie waarin vrij
veel mannen en enkele vrouwen zich bevinden. Vanuit deze uitgangs
situatie worden de processen rond de buitenechtelijke seksuele re
latie subtieler en er komt een grotere ambivalentie en een geringere
duidelijkheid in het geheel. Hetzelfde geldt voor de relatief ge
ringe machtspositie in combinatie met de geringe waarde die aan het
huwelijk gehecht wordt. Het zijn vaker vrouwen die deze uitgangspo
sitie hebben bij een buitenechtelijke relatie van een van beiden.
De buitenechtelijke seksuele relatie kan, vooral vanuit de meer
ambivalente houding waarbij het huwelijk een belangrijke waarde
heeft, een startpunt zijn van eindeloos veel praten. Pogingen tot
het oplossen van het probleem worden ondernomen in de vorm van een
tijdje alleen wonen (eventueel om een keuze te maken), of (nog)
een kind "nemen". De poging de ongewenste situatie te accepteren
kan leiden tot een spiraal naar de diepte. De gevoelens van afkeer
worden bij elke stap om mee te werken, groter. In deze fase van
"redden wat er te redden valt" is het gebruikelijk dat men er niet
met buitenstaanders over praat. Dit verzwaart in feite de uiteinde
lijke verwerking. Het gebeuren kan niet gerelativeerd worden door
anderen of vanuit nieuwe gezichtspunten worden bekeken. "We bleven
in dat kleine kringetje ronddraaien." In (nog) bestaande huwelijken
zal deze situatie ook voorkomen. Daarnaast zijn er huwelijken waar
in de buitenechtelijke relatie werkelijk geïntegreerd is.
De seksuele relatie van de huwelijkspartners kan verbeterd en ver
slechterd worden door een buitenechtelijke relatie van (een van)
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dat aan het huwelijk gehecht wordt (onwillekeurig) een verbetering,
resp. verslechtering van de seksuele relatie met zich meebracht.
De verslechtering betekent veelal (uiteindelijk) een stopzetting,
men verdraagt het seksuele verkeer niet. Een verbetering hangt
samen met de emoties die het gebeuren oproept. Deze kunnen (tijde
lijk) de seksuele relatie levendiger of hartstochtelijker maken.
Man, 35+
"Zij had een vriendje, heb lk onderschat. Was geen hoofdmotief. Zij
wilde er niet mee stoppen. Ik heb het wel gevraagd."
Vrouw, 45+
"Ze kwam gewoon bij ons thuis. Ik heb er veel over gepraat. Ik heb
er pijn in m'n keel van gehad. Ik werd er down van, kon niet meer
werken, niet meer denken, kreeg migraine, hoge bloeddruk. De dokter
had tegen iemand moeten zeggen, ga naar dat gezin."
Vrouw, 35+
"He hebben 't stilgehouden voor de familie. Je wilt niet dat iedereen
zich ermee bemoeit. Voor als 't weer goed zou komen."
+
Vrouw, 45
"Ik moest zelfs nog keuren of z'n overhemd netjes stond. We maakten
er maar een grapje van: Kan ik zo naar haar toe?, zei ie dan. Later
zak je als een plumpudding in elkaar."
Vrouw, 30+
"Sinds wij die mensen ontmoet hebben, is 't met ons misgegaan. Ik
moest me kleden zoals zij deed. Ik had totaal geen eigen smaak meer.
Lage jurken, daar was ik helemaal 't type niet voor, ik was ook veel
zwaarder."
•% »»+

Man, 35
"B. (ex) wilde van mij dat ik meer volwassen werd en accepteren zou
dat ze naar P. (nieuwe relatie) ging. Dus deed ik dat. Zelfs was ik
zo zot dat ik dacht dat dat de hoogste uitdrukking van m'n liefde
was. Ik bracht haar zelf naar P., zo van: zie je nu wel hoe lk m'n
best doe, hoeveel ik van haar hou! Nu ik 't zeg, denk ik, hoe be
staat 't. Maar toen dee ik 't wel. Dat waren erge momenten ...gedverderrie... ik met de kinderen alleen weer terug."

De buitenechtelijke relatie zelf en de toekomst van deze relatie, verdienen
tot slot de aandacht. In de buitenechtelijke relatie kunnen uiter
aard ook problemen ontstaan. Dat er maar weinig in het materiaal
over te vinden is, ligt aan de aard van de vraagstelling. Men ver
telt over het ex-huwelijk en wat er direct nee samenhangt. Pro
blemen in de buitenechtelijke relatie komen vaak pas naar voren
als over de periode nà de scheiding wordt gepraat. Wat betreft de
periode in het huwelijk wordt wel gesproken over de extra belas-
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ting voor het huwelijk van een niet soepel verlopende relatie er
buiten, alsook over de problemen rond geslachtsziekten.
In feite valt het buiten het bestek van de motieven, maar toch is
het wel interessant in dit verband om kort in te gaan op de vraag
of de relaties waarover men spreekt tot op de dag van het interview
(twee à vijf jaar na de scheiding) bleven bestaan. Ongeveer zes op
de tien maal was dit wel het geval. Men was getrouwd, woonde sa
men of in een enkel geval apart. De relatie, die in het huwelijk
was ontstaan, is de belangrijkste intiem-seksuele relatie geworden.
Bij mannen hield de relatie iets vaker stand dan bij vrouwen. Drie
op de tien buitenechtelijke relaties die tijdens het huwelijk ont
stonden, werden verbroken in de periode na de scheiding. Het be
treft iets meer vrouwen dan mannen. Degenen die moderne ideaalbeel
den koesteren zijn in deze groep oververtegenwoordigd en daarmee
ook de vertegenwoordigers van het hogere milieu. Het komt hier va
ker voor dat na een periode van experimenteren met (buitenechte
lijke) relaties, men tot een bepaalde bezinning wil komen en de
waarden gaat herzien. In het lagere en het middenmilieu doet zich
veel vaker de situatie voor dat de traditionele waarden behouden
blijven. De buitenechtelijke relatie wordt gezien als de nieuwe
of de eerste echte liefde. Vanuit het traditionele waardenstelsel
wordt het als een teken van ernstig falen beschouwd, als ook deze
nieuwe relatie uiteenvalt. Want dan begint het er naar uit te zien
dat het aan de direct-betrokkene ligt, die niet in staat zou zijn
om een levenslange band aan te gaan. De sociale controle op de
tweede relatie wordt zeer duidelijk gevoeld in meer traditioneel
denkende kringen.
Dat buitenechtelijke relaties die in belangrijke mate aan de schei
ding hebben bijgedragen na het huwelijk beëindigd werden, heeft
niet alleen als achtergrond dat deze relaties mislukten. Het is
niet ongewoon dat de nieuwe, buitenechtelijke vriend(in) ook in
haar/zijn huwelijk de relatie was begonnen, en uiteindelijk niet
koos voor (het risico van) het verbreken van de huwelijksband.
Tenslotte geldt voor één op de tien buitenechtelijke relaties dat
deze reeds in het ex-huwelijk afgebroken werd.
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Samenhangen van problemen rond de buitenechtelijke relatie(s) met
andere variabelen
Met het voorgaande zijn we reeds op het terrein van de samenhangen gekomen. Ten
aanzien van milieu is de differentiatie niet groot. In het middenmilieu worden
relatief weinig problemen gemeld (51%), in het hogere milieu relatief veel (63%)
en het lagere milieu bereikt het gemiddelde met 57%. Veel groter zijn de ver
schillen als het om de persoon gaat die de buitenechtelijke relatie had. In
het lagere milieu, vooral onder vrouwen, wordt zeer vaak de ex-partner als zo
danig aangewezen. Het zal in dit milieu het vaakst zijn voorgekomen dat de expartner niet mee wilde werken aan het onderzoek als hij/zij zich "schuldig"
voelde vanwege een eigen relatie. In het lagere milieu wordt voorts nauwelijks
verteld over buitenechtelijke relaties van beide ex-partners; het is altijd één
van beiden die zo'n relatie had. Deze tendensen, maar verzwakt, zien we eveneens
in het middenmilieu. In het hogere milieu is de situatie een totaal andere. We
treffen hier het vaakst aan dat men beiden een dergelijke relatie had. Als er
van een relatie sprake was, zeggen voorts ongeveer evenveel mensen dat het een
relatie van de ander als van zichzelf betrof. De verschillen tussen mannen en
vrouwen laten in alle milieus dezelfde tendens zien als in het algemeen. Vrou
wen noemen vaker de man en minder vaak zichzelf als degene wiens buitenechtelijke
relatie problemen veroorzaakte.
De zeer duidelijke verschillen tussen de milieus worden door de volgende getal
len verduidelijkt. Van degenen die problemen ervoeren op dit terrein, liggen
de percentages over de antwoorden "mijn relatie(s)", "de relatie(s) van de an
der" en "relatie(s) van beiden" als volgt verdeeld:

ik

ander

beiden

lager milieu
16
80
4
middenmilieu
35
53
12
hoger milieu
15
20
65
Zeer overtuigend zijn hiermee de verschillende patronen getekend. Het gezamen
lijk experimenteren van het hogere milieu tegenover de met schuld beladen en
vaak stiekeme relatie in het lagere milieu. Het middenmilieu neemt daarbij let
terlijk een middenpositie in.
De stroming/ideaalbeelden vertonen in zoverre samenhang met de buitenechtelijke
relatie dat vooral de nieuwste stroming eruit springt. In de ideaalbeelden van
deze stroming staat de paarrelatie en ook de monogamie minder centraal. Het
"beiden" wordt bij de vertegenwoordigers van deze stroming relatief vaak ge
hoord. Daarmee liggen de resultaten in het verlengde van die welke gevonden zijn
bij milieu. Dat is niet verwonderlijk want het zijn juist de nieuwere ideeën
die aanleiding geven, na een experimenteerfase, om de paarrelatie minder gewicht
toe te kennen. In feite is hierbij, als zovaak, het effect van stroming en milieu
niet te scheiden. Het zijn ook de veranderende denkbeelden die, zeker ten aan
zien van de aard van buitenechtelijke relaties, een invloed hebben binnen de
verschillende milieus.
Een verschil tussen godsdienstigen en niet-godsdienstigen treedt pas op als
onderscheiden wordt naar sekse. Godsdienstige vrouwen spreken wat vaker over
problemen op dit terrein dan niet-godsdienstige vrouwen. Bij de mannen is het
omgekeerde het geval. Dit verklaart in zekere mate het verschil dat regelmatig
optrad: godsdienstige vrouwen melden in het algemeen relatief weinig problemen.
Juist de buitenechtelijke relatie van de ander kan een oorzaak hiervan zijn,
omdat deze voor een aantal mensen naar voren komt als een donderslag bij helde
re hemel. Opvallend vaak wordt door de godsdienstigen de buitenechtelijke rela
tie van de ander aan de orde gesteld. De vrouwen spreken in dezen nooit over
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een eigen relatie, onder de mannen is er een enkele die dat doet. Het is een
begrijpelijk resultaat; bij godsdienstigen speelt "schuld" op dit terrein een
grote rol.
De huwelijksduur, c.q. leeftijd, hangt in zekere mate samen met problemen met
buitenechtelijke relaties in de richting die verwacht was. De middelkorte en
middellange huwelijken vertonen deze problemen relatief vaak (63% resp. 62%).
De afstand met de korte huwelijken (58%) is echter gering. Hier speelt vooral
de leeftijd mee. De hypothese was dat bij een iets langere huwelijksduur er
eerder sprake van zou zijn dat mensen seksueel naar afwisseling gaan zoeken.
Echter, ideeën over nieuwe mogelijkheden in seksuele relaties zien we vooral
bij de jongeren, zodat bij de korte huwelijken relatief veel geëxperimenteerd
wordt. De lange huwelijken ondersteunen duidelijk de hypothese, want in deze
huwelijken waren buitenechtelijke relaties relatief weinig een probleem (38%).
Voor velen hadden ze zich niet, of niet met eikaars medeweten, voorgedaan. Het
zijn de traditionele idealen die hiervoor verantwoordelijk zijn.
Bij huwelijken zonder kinderen worden deze problemen iets vaker gemeld dam bij
huwelijken met kinderen (55% resp. 61%). Dit is puur het gevolg van het lage
percentage bij de lange huwelijken, want als de gezinsfasen bij uiteengaan
worden bestudeerd dan blijkt het verschil tussen huwelijken met jonge kinderen
(5 jaar of jonger) en kinderloze huwelijken geheel weg te vallen. Bij kinder
lozen bestaat er een groter gevoel van vrijheid ten opzichte van deze relaties.
Daar staat tegenover dat met name in het midden- en het lagere milieu de idee
leeft in een opbouwfase van het aezin te verkeren. Er passen geen relaties
met anderen in, zolang nog de spanning gevoeld wordt van het komende nieuwe:
de kinderen. Heeft men deze fase evenwel bereikt, dan gaat voor sommigen het be
nauwende gevoel meespelen dat nu het leven verder vast ligt. Dit versterkt de
behoefte aan iets nieuws, eventueel buiten het gezin. Met name als de partners
weinig ervaring v<5<5r het huwelijk hadden, kan de behoefte komen dit alsnog van
uit de veilige basis van het huwelijk te compenseren. Aanvankelijk bestaat er
in het geheel niet de wens om te scheiden en vaak wordt een en ander geheim
gehouden. De behoefte aan een buitenechtelijke relatie wordt bij de man nog
vergroot als hij bij zijn vrouw door de komst van een kind duidelijk de "eerste
positie" kwijtraakt. Het is niet onwaarschijnlijk dat er ook in de bestaande
huwelijken in de gezinsfase met jonge kinderen - waarin men het misschien het
minst verwacht omdat de begeleiding van de kinderen zoveel aandacht vergt sprake is van buitenechtelijke relaties. Niet steeds behoeft dit in een echt
scheiding te eindigen.
Tenslotte blijkt de verwachte samenhang met het moment waarop men in het huwelijk
ging denken aan uiteengaan, volledig aanwezig te zijn. Degenen die relatief kort
of nooit aan uiteengaan dachten, zeggen vaak dergelijke problemen te hebben
ervaren (66%). Velen van hen zijn min of meer overdonderd door de gebeurtenis
sen. Dit geldt vooral voor degene die de relatie niet zelf had, maar het kan
ook een eigen verhouding betreffen. Van degenen die een belangrijk deel van het
huwelijk met de gedachte aan een scheiding speelden, sprak 50% over dergelijke
problemen en van degenen die (bijna) het hele huwelijk erover gedacht hadden,
39%. Dit is een gevolg van het feit dat de buitenechtelijke relatie zo'n belang
rijke aanleiding voor een scheiding kan zijn en het gehele proces belangrijk
versnelt.
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Individuele factoren

li_Verwaçhtingen
Ieder individu vormt zich, soms op een heel onbewust niveau, ver
wachtingen van de toekomst. Deze worden in de jeugd vastgelegd
als reactie op wat er in de directe omgeving gebeurt en ze kunnen
veranderen al naar gelang er nieuwe informatie en ervaringen komen.
Met dergelijke verwachtingen begint de mens aan de paarrelatie. De
verwachtingen van de man en de vrouw kunnen verschillen zonder dat
dit duidelijk uitgesproken wordt. De verwachtingen kunnen ook zo
danig hooggespannen zijn dat de werkelijkheid er nauwelijks aan
kan voldoen. Dit laatste mag veelvuldig verwacht worden, gezien
de hooggestemde idealen die het exclusieve, romantische huwelijks
model inhoudt. Liefde en het huwelijksleven zullen de problemen
oplossen en ze zullen de toekomst zonnig maken.
Hoe vaak hebben verwachtingen en het niet-uitkomen ervan problemen
gebracht in de ex-huwelijken? Het zal vaak zijn voorgekomen, voor
al bij vrouwen. Want zij dienen in huwelijk en gezin de belang
rijkste elementen voor een gelukkige toekomst te vinden. Door de
veel gelezen romantische liefdesverhalen wordt deze gedachte bij
vrouwen verder versterkt. Of er verschil zal zijn tussen de milieus
valt moeilijk te voorspellen. Ieder kan teleurgesteld worden in
haar of zijn verwachtingen. Wel is het mogelijk dat de huidige
ideaalbeelden een samenhang vertonen, die dan ook via de milieus
terug te vinden zal zijn. Aanzetten tot nieuwe idealen vinden vaak
al in een vroeg stadium plaats. Er komen dan nuanceverschillen in
de verwachtingen waardoor de kans vergroot wordt dat ze minder goed
op elkaar aansluiten. Bovendien kunnen de nieuwe idealen geformu
leerd worden vanuit de ervaring dat het huwelijk en de paarrelatie
niet in staat zijn op te leveren wat oorspronkelijk verwacht was.
Met andere woorden, hier wordt verwacht dat vertegenwoordigers van
nieuwere stromingen (en daarmee van het hogere milieu) relatief
vaak deze problemen in het ex-huwelijk onderkennen.
Omdat de laatste tien jaren de rolonduidelijkheid groeide en er
meer nuances kwamen in de verwachtingen, is het waarschijnlijk dat
er een negatieve correlatie bestaat tussen huwelijksduur, c.q.
leeftijd en aantal malen dat problemen genoemd worden. Verwachtin
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gen die niet uitkwamen zullen als huwelijkswerkelijkheid.voorts
vooral aanwezig zijn bij mensen die lang aan scheiden dachten en
weinig bij mensen die door de scheiding overvallen zijn.
Mate waarin belangrijke problemen rond verwachtingen zijn ervaren
Van_de_167_resgondenten

Van_de_62_ex-oaren

Totaal

54%

Beiden zien problemen

23x

Mannen

49%

Alleen de man ziet ze

8x

Vrouwen

58%

Alleen de vrouw ziet ze

I8x

Ruim de helft van de respondenten spreken van problemen die voort
komen uit onvervulde verwachtingen. Het verschil tussen mannen en
vrouwen is niet zo groot maar de richting is wel als verwacht.
Daarbij komt nog dat de man vaker dan de vrouw spreekt over de on
vervulde verwachtingen van de ex-partner. Daardoor is er toch
sprake van een duidelijke oververtegenwoordiging van problemen
onder vrouwen.
Onvervulde verwachtingen en verschil in verwachtingen zijn in een
abstracte vorm een belangrijke oorzaak van een scheiding. Lang
niet altijd zijn de betrokkenen zich' er duidelijk van bewust dat
hun onvrede samenhangt met (vage) verwachtingen die zij koester
den. Pas als een en ander zeer manifest wordt en aanwijsbaar in
de-dagelijkse omgang, dan kunnen de onvervulde verwachtingen een
motief vormen voor een scheiding. Van het abstracte niveau moet
overgestapt zijn naar het concrete. De liefde, de taakverdeling,
de communicatie e.d. had men zich anders gedacht. Een discrepantie
tussen verwachtingen en dagelijks leven vormt maar zelden een aan
leiding voor een scheiding. Het gaat om zich langzaam ontwikkelen
de processen die niet om snelle actie vragen.
Uitvoerig werd in vorige hoofdstukken ingegaan op de verwachtingen
ten aanzien van het huwelijk. Het bleek dat velen vrij traditionele
verwachtingen hebben gekoesterd in een vage vorm. Ten aanzien van
deze eerder geformuleerde verwachtingen wordt later in het inter
view (met opzet aan het begin van de serie motieven (vraag 9a)
omdat de respondenten anders op ideeën erover gebracht worden) ge
vraagd of ze in het huwelijk in sterke mate weersproken waren. In
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betrekking hebben op de verwachtingen. Menig verhaal is, zonder
dat het expliciet vermeld wordt, wel doortrokken van een niet vol
doen van het huwelijksleven aan dat wat men gedacht had. Overigens
is men ook bij de gerichte vraag weinig uitvoerig in het antwoord.
Het duidt erop dat voor velen de discrepantie vrij abstract geble
ven is.
Aard van de problemen met verwachtingen
Enkelen spreken van een grotendeels ontbreken van verwachtingen
zodat voor hen uit de gehuldigde verwachtingen nauwelijks problemen
konden voortkomen. Mensen die problemen ervoeren, praatten veeleer
over te hoge verwachtingen. Meestal wordt over de eigen verwachtingen
gesproken, maar soms stelde men de verwachtingen van de ander aan
de orde. Het zijn hoofdzakelijk vrouwen die verhalen van (hoge)
verwachtingen over gezamenlijkheid, delen, tederheid; verwachtin
gen die volstrekt niet verwerkelijkt werden in het huwelijk. Andere
verwachtingen zijn die van romantiek, vrijheid of een leuk gezin.
Enkelen formuleren hun verwachtingen vanuit een als negatief be
leefde situatie. Ze spreken over hun verwachting dat in het huwe
lijk alles beter zou gaan, dat de ander wel zou veranderen of zich
zou aanpassen. De werkelijkheid bleek anders.
Vrouw, 35
"Van 't huwelijk wel hoge verwachtingen, eigenlijk niet eens zo van
elkaar. Ik had een soort meisjes-boek-achtige en ze-leefden-nog-langen-gelukkig idee. Illusie van gelijkheid, kameraadschap en ondersteu
ning, maar zo duidelijk was 't allemaal niet eens."
Man, 35+
"Zij zag 't huwelijk als een soort levensverzekering. Ik vind dat je
er samen wat van moet maken."
Vrouw, 30
"Ja, hij had een heel. groot vrijheidsidee. Een soort getrouwde vrij
gezel. Geen verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen. Ik had dat te
veel, kwam betuttelend over. Dat was voor hem aantrekkelijk en benau
wend."
Man, 65+
"In de verlovingstijd waren er al problemen. Ik dacht, ik fiks dat wel.
Had een hoge dunk van mezelf. Ik dacht dat ze zich wel zou aanpassen."
+
Vrouw, 50
"Ik denk dat ik met erg veel idealen het huwelijk ben ingestapt en
zag dat 't anders was. Had hooggespannen verwachtingen."
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van een onderling belangrijk verschil in verwachtingen. Meestal spre
ken zij eveneens in vage termen. "We vervulden eikaars verwachtin
gen niet." Bij doorvragen blijkt dat men dit ook werkelijk op een
heel breed vlak ziet en dat men niet zo gemakkelijk concrete zaken
kan noemen. Tenslotte is er nog de respondente die zich bij nader
inzien openlijk verwondert over de geringe communicatie erover.
"We hebben te weinig over onze verwachtingen gesproken. Dat was
een foute start. De dingen waren zogenaamd vanzelfsprekend."
Samenhangen van problemen rond verwachtingen met andere variabelen
De mate van voorkomen van problemen rond verwachtingen in hun confrontatie met
de werkelijkheid is belangrijk verschillend in de onderscheiden milieus en
stroming/ideaalbeelden. Het verschil komt vooral voort uit de mate van bewust
zijn van de discrepantie. In de lagere milieus en in de traditionele stroming
blijven de verwachtingen meer op een abstract niveau. Er worden niet snel con
crete verbindingen gelegd naar de alledaagse werkelijkheid. In de hogere milieus
en bij de nieuwere ideaalbeelden heeft men veiker bewust de idealen/verwachtingen
met de werkelijkheid geconfronteerd. In de drie milieus melden resp. 41%, 53%
en 69% deze problemen. Voor de derde tot en met de zesde/zevende stroming zijn
de percentages resp. de volgende: 43, 59, 65, 69. Opmerkelijk is nog dat de
vrouwen uit het hogere milieu de "top" bereiken met 80%. Het verschil tussen
mannen uit midden- en hoger milieu is maar gering (55% resp. 58%). Bij de para
graaf over "bewustwording" komt dit aspect nader aan bod. Het feit dat godsdienstigen relatief weinig problemen noemen (42%) ligt in het verlengde van
deze uitkomsten.
De tendens dat bij een grotere huuelijksduur, c.q. hogere leeftijd er minder
problemen worden gemeld, is aanwezig. Van de respondenten met een kortstondig
huwelijk meldt 61% deze problemen, van degenen met een middelkort of middel
lang huwelijk 55% en van degenen met een lang huwelijk 44%. Jongeren huldigen
vaker dan ouderen verwachtingen met een concreet karakter. De pluriformiteit
in opvattingen in de huidige tijd maakt dat ook noodzakelijk. Bovendien be
hoeven jongeren minder diep in de herinneringen te duiken om de verwachtingen
op te vissen. Het verschil tussen degenen met en zonder kinderen is gering.
Wel ligt het hoge percentage vrouwen met kinderen jonger dan vijf jaar voor
wie onvervulde verwachtingen een probleem vormen in de lijn van het huidige
denken. De overgang van werk naar huishouding werd in de jaren zeventig vaker
als problematisch ervaren dan ervoor het geval was.
Tenslotte vertoont de tijdsduur dat men aan uiteengaan daaht een samenhang met
de mate waarin deze problemen voorkomen. Dit wijst erop dat onvervulde ver
wachtingen eerder een (langl heimelijk verzet dan een directe actie opleveren.
Van degenen die nooit of kort over scheiden dachten, zegt 46% "ja", van degenen
die dat lange perioden in het huwelijk deden 58% en van degenen die (bijna)
het hele huwelijk met' de gedachte speelden 70%. Met onvervulde verwachtingen
die abstract blijven zullen velen een huwelijk tot de dood voortzetten.

2_._Karakters
Een puur individueel kenmerk is het op aanleg berustende, maar
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de plaatsing van deze variabele bij de individuele factoren niet
geheel voor de hand liggend. Bij huwelijk en echtscheiding gaat
het namelijk vaak om karakterverschillen en -overeenkomsten bij
de betrokkenen die problemen opleveren, zodat daarmee de paarrelatie in het geding is. Daarnaast kunnen evenwel de puur individuele
karakterkenmerken aan de orde gesteld worden.
Over karakters en de invloed ervan op relaties is erg veel te zeg
gen. Men bedenke evenwel dat hier vooral sociologisch ermee wordt
omgegaan. Daar mensen elkaar in de huidige tijd op basis van liefde
behoren te selecteren, waarbij in feite de uiterlijke verschijning
op de langere duur geen essentiële rol zou mogen spelen, wordt het
karakter het belangrijkste element waar de liefde zich op richt.
Van de uitingsvorm, de gedragingen en de eigenschappen houdt de
ander. Problemen in het huwelijk zullen derhalve snel vertaald en
geanalyseerd worden in termen van moeilijke of onverenigbare karak
ters. Dit geeft bovendien de mogelijkheid de schuldidee wat naar
de achtergrond te brengen, want karakters liggen min of meer vast.
Voorts kan aan de romantische gedachte worden vastgehouden dat er
iemand is die wel bij je past. Er behoeven geen andere oorzaken
gezocht te worden, maar het gaat om een "vergissing" bij de start.
Er zijn geen redenen waarom analyse in termen van karakters zou
differentiëren naar geslacht, milieu of stroming. Het is mogelijk
dat, omdat men zich meer op materiële zaken richt, in het lagere
milieu de karakters minder aandacht krijgen als motief. Daar staat
tegenover dat juist in dit milieu de romantische denkbeelden sterk
leven. Eén hypothese is voor de hand liggend. Mensen die (bijna)
nooit in het huwelijk over scheiding dachten, zullen deze problemen
belangrijk minder noemen dan mensen die dat (bijna) het gehele
huwelijk wel deden. Een "verkeerde" karaktercombinatie ligt name
lijk al bij het begin van een huwelijk vast.
Velen zien in de karaktercombinaties belangrijke huwelijksproble
men, hetgeen uit het staatje op de volgende bladzijde blijkt. Er
blijkt wél verschil te zijn tussen mannen en vrouwen. Vrouwen
zijn al ïn het huwelijk meer bezig met de observatie van de ver
schillen in termen van karakters. Mannen worden ook vaker dan
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zijn ervaren
Van_de_167_resgondenten
Totaal

76%

Beiden zien problemen

Mannen

67%

Alleen de man ziet ze

Vrouwen

85%

Alleen de vrouw ziet ze

36x
4x
16x

vrouwen overvallen door de scheidingswens van de ander. Dit aspect
komt dan bij hun analyse na afloop minder naar voren.
In de "verkeerde" karaktercombinatie of in bepaalde karaktereigen
schappen (van de ander) ligt zowel een belangrijke scheidingsoor
zaak als een belangrijk motief om te willen scheiden. Omdat het
karakter van de ander vrij snel bekend is, vormt het weinig een
aanleiding tot scheiden. Men leert er voorlopig mee te leven en
later wordt het gezien als één van de belangrijkste oorzaken. Een
aanleiding kan hët karakter zijn in de korte huwelijken. Daar komt
het voor dat men op een bepaald moment de ervaring heeft de ander
nu pas "echt" te leren kennen; een ervaring die een grote teleur
stelling kan zijn en de wens om te scheiden kan aanwakkeren. "Al
spoedig liet zij zich heel anders kennen, net of ze zichzelf pas
liet zien toen ze getrouwd was, het was geen prettige vrouw toen."
Overigens zijn dergelijke ontdekkingen zeker niet steeds een aan
leiding om te scheiden. Vaak wordt nog lange tijd ermee gewacht.
Aard van de problemen met (combinatie van) karakters
Ondanks het hoge percentage mensen dat aangaande karakter en ka
rakterverschil een probleem ziet, zijn er toch maar weinigen die
er in het vrije verhaal uitvoerig op ingaan. In het vrije verhaal
richt men zich meer op concrete zaken en gebeurtenissen. Verschil
len tussen karakters worden, evenals dat bij verwachtingen het
geval was, door deze zaken verweven en niet expliciet aan de orde
gesteld. Bij de gerichte vraag geven veel mensen een toelichting
die overigens wel kort blijft. Men stelt bekende begrippen aan de
orde en tegenover elkaar. Er is een grote variatie in.
Verder zijn de antwoorden onder te verdelen in de persoon die ze
betreffen. In zeven van de tien gevallen betreft het beiden. Bot
sende karaktereigenschappen worden tegenover elkaar gesteld.
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schappen die problemen opleverden in het huwelijk. Bijna één op de
vier respondenten vertelt alleen over karaktertrekken van de ander
als zijnde problematisch. De overige zeven procent laat alleen
eigen eigenschappen aan bod komen. Indien sprake is van eigenschap
pen die in de publieke opinie als min of meer "slecht" te boek
staan, zoals egoïsme, dan wordt veel vaker de ex-partner ermee
betiteld dan de verteller zelf. Dit gebeurt regelmatig, want de
meeste van de genoemde eigenschappen hebben een positieve of nega
tieve lading. De enkelen die een duidelijk "negatief" beeld van
zichzelf geven, zijn hoofdzakelijk mannen. De aantallen zijn te
klein om er een conclusie aan te kunnen verbinden.
Het voert te ver om hier alle genoemde eigenschappen te vermelden.
Over het geheel genomen bestaat er een grote consistentie tussen
de genoemde eigenschap en de strekking van het verhaal op andere
terreinen. Opmerkelijk is nog dat voor enkele mensen geldt dat
eigenschappen die zij bij het kennismaken aantrekkelijk gevonden
hadden, later door hen negatief beoordeeld gingen worden. Had men
eerst opgezien tegen de wilskracht van de partner, in het huwelijk
begon met die eigenschap steeds meer als bazigheid te onderkennen.
Vrolijkheid vöör het huwelijk werd oppervlakkigheid in het huwe
lijk. (Ingewikkelde communicatieprocessen, waarop in Êën enkel
breed opgezet interview geen vat gekregen kan worden, liggen aan
deze omzetting ten grondslag.) Teleurstellingen op andere terrei
nen kunnen leiden tot een herwaardering van de aantrekkelijkheid
van aanwezige eigenschappen. Overigens kwam het veel vaker voor
dat men de vervelende eigenschappen in de eerste fase van de rela
tie niet of nauwelijks had opgemerkt. Vooral in het samenleven
waren ze duidelijk geworden. Hier wordt geen uitvoerig resumé ge
geven maar volstaan met een "top-vijf" van eigenschappen die het
vaakst naar voren werden gehaald. Het eerste cluster valt te om
schrijven als introvert tegenover extrovert. Hiertoe kan min of meer
ook gerekend worden het veel tegenover weinig praten, een geslo
ten en stugge tegenover een open instelling, wel tegenover niet
oppotten, etc. Zowel mannen als vrouwen noemen deze zaken, terwijl
er ook nauwelijks verschil is in de mate waarin de geslachten be
paalde eigenschappen krijgen toegedicht. Het tweede cluster bevat
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eigenschappen betreffende wel tegenover niet egoistisch zijn. Het zijn
vooral vrouwen die over hun ex-man spreken in termen van egoïsme.
Omdat de volgorde in deze top-vijf kwantitatief is samengesteld,
is nu de astrologie aan de orde, alhoewel hierbij in feite geen
sprake is van één specifieke eigenschap. Ongeveer zeven procent
van de respondenten legt de verschillen in karakters uit via as
trologische beschrijvingen. Dat doen evenveel mannen als vrouwen.
Een vierde relatief groot cluster is dat van overheersend tegenover
meegaand. Mannen en vrouwen vertellen erover, maar veelal wordt de

vrouw beschreven als de meegaande partij en de man als de over
heersende partij. Op zichzelf ligt dit in de lijn van de verwach
ting gezien de rolverdeling tussen man en vrouw in onze cultuur.
Maar juist van daaruit is het ook mogelijk dat een tegengestelde
verhouding met een overheersende vrouw, sneller als probleem wordt
ervaren, omdat deze niet strookt met de cultuurbepaalde verwach
ting. Het is de bewustwording vanuit de vrouwenbeweging geweest,
die dit als een problematisch aspect naar voren heeft gehaald. De
laatste van de "ereplaatsen" komt toe aan de onderscheiding: materialistisohe tegenover idealistische instelling. Het zijn alleen vrouwen die

dit noemen. Ze duiden hun ex-man aan als de materialist. Bij som
migen wordt dit onderscheid zeer consequent gehanteerd om aller
lei aspecten van de huwelijksrelatie te verduidelijken.
De verdere grote variatie ligt op het gebied van temperament, ver
antwoordelijkheidsgevoel, tolerantie, warmte, ruimdenkendheid,
pessimistische of optimistische levensinstelling, romantiek, contactleggen enz. enz. Tenslotte is er nog een niet onbelangrijk aan
tal mensen dat spreekt over een sterk karakter tegenover een zwak
karakter, zonder verdere toelichting.
+

Vrouw, • 50
"Ik ben druk, actief. Hij is beschouwend, naar binnen gekeerd."
Ex-paar, 35+
Hij: "Ik ben een enorme egoïst, geloof ik. Ik leef heel gemakkelijk.
Als iemand verdriet heeft, let ik er niet op. Als iemand blij
is ben ik ook blij."
Zij: "Hij was een ontzettende grote egoïst en jaloers. Ikke, ikke
en de rest kan stikke. Ik ben overgevoelig, ik denk: eerst de
medemens, dan ik."
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Man, 35
"Simpel astrologisch is 't zo, zij is een ramp... oh nee (...lacht...)
en ram, bedoel ik. Ik ben een kreeft. Zij is spontaan maar 't be
klijft niet lang. Ik dacht dan altijd: kan je dat wel verantwoorden."
Man, 35+
"Die waren groot. Bijvoorbeeld inventiviteit. Zij was net een schaap,
deed alles wat ik zei. Bedacht zelf nooit iets. Ik ben eigenwijs."
Vrouw, 45+
"Hij is erg streverig naar macht en geld. Interesseerde me geen ene
moer. Ik hou meer van beesten en ben ook meer geïnteresseerd in men
sen."
Man, 25+
"Ze wond zich overal over op. God, god, ze was één stuk onrust. Ook
't wereldgebeuren trok ze zich erg aan. Ik ben perfectionistisch,
een doordrammer, een ram. Zij is slordig, een schorpioen."

Samenhangen van de problemen rond karakters met andere variabelen
Het milieu vertoont een zekere mate van differentiatie, maar deze bestaat al
leen onder de mannen. Bij de vrouwen uit alle milieus en bij de mannen van het
hogere milieu wordt hetzelfde relatief hoge percentage van 83 gevonden. De
mannen uit het lagere milieu noemen het minst vaak deze problemen (52*), de
mannen uit het middenmilieu iets vaker (66%). Zij zijn relatief vaak overval
len door de scheidingswens van de vrouw en ze hebben, ook na de scheiding,
mindèr vaak het proces geanalyseerd in termen van fundamentele karakterverschil
len. Degene die zelf de scheiding wenst, doet dat eerder, alsook de hoger op
geleide. In dit geheel heeft de enige andere belangrijke samenhang die te onder
kennen viel een logische plaats. Degenen die (bijna) het hele huwelijk een
scheiding overwogen hebben, noemen aanmerkelijk vaker deze problemen (94%) dan
degenen die in het huwelijk nooit aan een scheiding dachten (59%).
Tenslotte blijkt de gezinsfase bij het uiteengaan weinig samenhang te vertonen
met problemen rond karakters, behalve voor de gezinnen waar alleen kleine kinderen
zijn (jonger dan vijf jaar). Deze respondenten noemen relatief weinig deze pro
blemen (58%), hetgeen bij nadere bestudering onder andere voortkomt uit het
feit dat hier meer de structurele aspecten van het gezinsfunctioneren en on
vervulde verwachtingen daaromtrent, naar voren treden.

3_. _Angsteni_de£ressies_en_ormachtcjevoelens
Een depressieve aard lijkt in belangrijke mate de huwelijkswerke
lijkheid te kunnen beïnvloeden. Doorgaans wordt de geestelijke ge
zondheid in verband gebracht met de mogelijkheden een relatie vol
wassen gestalte te geven. De geestelijke gezondheid vóór het huwe
lijk meten om dan na te gaan in hoeverre de huwelijkssatisfactie
erdoor beïnvloed wordt, vereist moeilijk longitudinaal onderzoek.
Als tijdens het huwelijk of na de scheiding de invloed van de
geestelijke gezondheid onderzocht wordt, kunnen oorzaak en gevolg
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verschuiven. Onstaat een "slechte" huwelijksrelatie door een
"slechte" geestelijke gezondheid of is het omgekeerde het geval?
Bij een onderzoek na de scheiding moet deze beslissing aan de be
trokkenen worden overgelaten. De verwachting is dat bij velen
angsten, depressies en onmachtgevoelens in belangrijke mate mee
gewerkt hebben aan de scheiding. Veel meer dan van een situatie
vooraf zal er evenwel sprake zijn geweest van een toename van de
pressies en angsten in het huwelijk. Niet uitgekomen verwachtingen
en onopgeloste huwelijksconflicten zijn er de oorzaak van. Slape
loze nachten en angst voor agressie zullen in menig huwelijk de
geestelijke stabiliteit van de partners verminderen. Er kan sprake
zijn van een vicieuze cirkel waarin men zich, uit angst voor de
scheiding, lange tijd bevindt. Deze veronderstellingen worden uit
gesproken op basis van de enorme plaats die het gevoel in de huwe
lijksrelatie krijgt toebedeeld: de verwachting van gelijkwaardig
heid, van liefde en begrip in het traditionele huwelijksmodel. De
mensen die daarbij ook de zelfontplooiing een grote betekenis
toekennen, kunnen nog meer in deze vicieuze cirkel geraken, omdat
een "gezapig" huwelijksleven minder wordt nagestreefd. Consequen
tie van voorgaande overwegingen is, dat verwacht mag worden dat
angsten en depressies in het huwelijk in de hogere milieus en bij
de nieuwere ideaalbeelden vaker voorkwamen. Dat laatste kan ver
sterkt worden door de omstandigheid dat mensen die deze depres
sies en angsten in samenhang met het huwelijksleven onderkennen,
eerder geneigd zijn hun ideaalbeelden na een scheiding te ver
anderen. Omdat het ideaal van de zelfontplooiing in de paarrelatie onder de jongeren en in de huwelijken gesloten in de jaren 70
meer leeft dan onder ouderen, wordt ook verwacht dat onder hen het
mislukken ervan vaker tot angsten en depressies leidt.
Door de reeds vaak genoemde verschillen in de posities van mannen
en vrouwen - een grotere machtspositie van mannen, een verdeling
van betrokkenheid tussen werk en gezin die voor mannen mogelijk
is - valt het te verwachten dat vrouwen veel vaker dan mannen ten
prooi zullen vallen aan depressies en angsten. Omdat onder de
jongeren en in de korte huwelijken vrouwen vaak een eigen baan
hebben, vormt dit een tegenkracht voor de eerder genoemde ver
wachting over de invloed van de leeftijd.
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Mate waarin belangrijke problemen rond angsten, depressies, onmachtgevoelens zijn ervaren
Van_de_162_resgondenten
Totaal

69%

Beiden zien problemen

35x

Mannen

58%

Alleen de man ziet ze

3x

Vrouwen

78%

Alleen de vrouw ziet ze

12x

Angsten en depressies hebben in vele huwelijken een rol van bete
kenis gespeeld, waarbij de ervaringen van vrouwen overheersen.
Mannen spreken ongeveer even vaak over eigen depressies als over
die van hun ex-vrouw dan wel van beiden. Vrouwen spreken hoofd
zakelijk over eigen angsten en depressies, zodat over het geheel
genomen aanzienlijk meer over vrouwelijke depressies gepraat is.
Onderstaande tabel kan dit verduidelijken.
Tabel 32. Mate waarin angsten, depressies en onmachtgevoelens meegespeeld heb
ben in het huuelijk. Naar geslacht, in procenten.
Mannen

Vrouwen

Totaal

alleen man had angsten e.d.

21

9

14

alleen vrouw had angsten e.d.

20

59

41

beiden hadden angsten e.d.

16

9

12

43

22

32

99 (n-91)

99 (n-167

geen angsten e.d. in het geding
Totaal

•

100 (n-76)

Het wordt ook duidelijk als de 62 ex-paren bestudeerd worden. Dat
beiden de man noemen, komt daarbij veel minder voor dan beiden de
vrouw. Bij een eenzijdige ervaring waarbij de man zegt dat er geen
sprake was van problemen, noemt de vrouw steeds zichzelf. Al met
al vindt de veronderstelling dat de angsten, depressies en onmacht
gevoelens van vrouwen veel centraler staan dan die van mannen,
sterke ondersteuning.
Angsten en depressies zijn, als ze al in eerste instantie aanwezig
waren, een belangrijke oorzaak voor een scheiding. De ander weet
lang niet altijd hoe om te gaan met deze persoonlijke ervaringen
van de partner. Gemakkelijk kan hieruit een sfeer van verwijt ont
staan die het gezinsklimaat belangrijk verziekt. In een ernstigere
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in de uiteindelijke scheiding. Dat behoeft overigens niet steeds
te zijn vanuit de situatie dat de persoon altijd al last had van
angsten en depressies, want ook een sterk verziekt huwelijksleven
kan leiden tot een zodanige geestelijke labiliteit dat opname ge
wenst is. Veel vaker dan een grondoorzaak van een scheiding zijn
angsten en depressies een gevolg van (grote) problemen in het
huwelijksleven. Ze vormen daarmee voor de betrokkenen wel een zeer
belangrijk motief en in hevige vorm ook een directe aanleiding.
Het is een uitingsvorm van ernstige conflicten en vooral voor
vrouwen een belangrijk motief zo niet verder te willen gaan.
Aard van de problemen met angsten, depressies, onmachtgevoelens
Ruim twee op de drie antwoorden duiden erop dat in en (mede) van
wege het huwelijk de angsten en depressies zijn ontstaan. De
overige angsten en depressies los van de huwelijksrelatie, zijn genoemd
als een permanente vorm en als een leeftijdgebonden vorm. De per
manente vorm betreft de aard van mensen: een nerveuze aard, gebrek

aan zelfvertrouwen, depressiviteit die in de aard ligt, straat
angst en andere fobieën. Als gevolg van de opvoeding worden zaken
genoemd als de angst in dezelfde fouten te vallen als de ouders
en de angst om afgewezen te worden, een ervaring die in de jeugd
er vaak was geweest. Tenslotte gaat het bij leeftijdgebonden angsten
en depressies om het soms als zeer moeilijk ervaren proces van
zelfstandig worden. Menigmaal trouwt men zo jong dat in het huwe- '
lijk en met de huwelijkspartners de eerste maatschappelijke on
zekerheden overwonnen moeten worden. Daarmee kan men in een vi
cieuze cirkel komen van eikaars onzekerheden vergroten. In menig
huwelijk dat in korte tijd strandt, is dit het geval geweest. Men
heeft nauwelijks de tijd gehad vanuit een zelfstandige levenswan
del een plek in de maatschappij te vinden. Het huwelijk wordt dan
een dubbele opgave, want naast volwassenwording moet een huwelijks
relatie onderhouden worden. Een en ander wordt verder bemoeilijkt
als snel de verantwoordelijkheid voor kinderen eraan wordt toege
voegd."
Vrouw, 35+
"Ben vreselijk bang geweest dat ik niet voor m'n kinderen kon zorgen.
Net als m'n moeder, totaal onvermogen."
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Vrouw, 40
"Toen ik terugkwam uit die inrichting, werd ik erop aangekeken, dat
ik in 't gekkenhuis had gezeten. Toen werd 't met m'n huwelijk hele
maal pet."

Man, 35+
"Mijn vrouw is een magneet. Die trekt ellende aan. Bijv. met die
Biafra-toestand. Toen kwam ze met dat gezeik van: wat heb ik 't goed
enzo. Ik heb weieens de tv. erom uitgedaan. Meedoen aan grote stunt
acties van jongens met grote Mercedessen en dikke sigaren: Niks voor
mij. Ze trekt zich alles vreselijk aan."
Man, 25+
"Ik voelde wel dat ik in een soort tunnel zat waar ik niet uit kon.
Zij was bang dat ze doodging, had steken in de borst. Ik wilde meer
vrijheid, was nog zo jong, voelde me klem gezet. Toen vond ik dat 't
aan haar lag, maar nu zou ik zeggen, 't ligt aan mezelf."

_ _+

Vrouw, 35

"Dat kan je niet goed uitleggen. Zelfstandig worden geeft een stuk
angst. Afhankelijkheid is op angst gebaseerd. Bepaalde dingen niet
durven zeggen en je eigen zwakheden niet durven erkennen."

Bijna zeven van de tien antwoorden waarbij van een probleem sprake
is, richten zich op de ontwikkeling waarbij ûe angsten en depressies
(mede) een gevolg waren van de huwelijkssituatie. Er zijn mensen die de
institutionele aspecten van het huwelijk benadrukken. Ze hebben het

over wegglijden in de anonimiteit omdat je door iedereen als paar
behandeld wordt of over het huwelijk dat als een verstikkende tent
om je heen zat. In zekere zin kunnen hiertoe ook gerekend worden
de gemiste kansen op levenservaring die men op wat latere leeftijd
om ging zetten in angsten en depressies. Ook wordt gesproken van
een (irrationele) angst voor echtscheiding. Meer antwoorden be
treffen evenwel de relatie tussen de echtgenoten. Er was een onmacht
elkaar te bereiken. Onbegrip en een strijd om de macht konden de
angsten belangrijk versterken. Daarnaast zijn er de meer "materi
ele" angsten in de relatie in de vorm van geslagen worden, op je
duvel krijgen en zelfs de angst vergiftigd te worden. Tenslotte
zijn er enkele mensen die spreken over hun angst om de ander te
verliezen. Het kan een krampachtigheid en geforceerdheid in de
relatie brengen die nadelig is voor het psychologische klimaat.
Vrouw, 35+
"In 1970 had ik depressies, grote zwarte gaten. Ik snapte niet waarom
ik getrouwd was, wat ik wilde, waar m'n emoties naar uitgingen. Alles
was verplicht. Als ik ergens heenging was 't: Waar is T. (ex)? Je
werd daarop aangesproken, op dat huwelijk. Ik voelde me wegglijden.
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zonder T. Ik wilde als individu bekeken worden."
Vrouw, 35+
"Jazeker, allebei denk
dat ik allerlei dingen
kon ie beschermen, gaf
wel even zo geweest in

ik. Hij sprak 't niet uit. Hij had 't gevoel
beter kon dan hij. Die vriendin van hem, die
ie over op, een kind-vrouwtje. Ben zelf ook
't begin van 't huwelijk."

Vrouw, 30+
"Ik had altijd wel angst. Hij ging met z'n vingers langs de kast of
er stof lag. Anders moest ik 't altijd horen. Als er speelgoed lag,
schold ie tegen de kinderen. Als ie thuis kwam, gingen de kinderen
zich al gelijk verstoppen. We waren wel bang."

_ +

Vrouw, 30
"Doordat je niet begrepen wordt. Vreselijk. Door die onmacht word
je angstig."
Vrouw, 25+
"Ja angst, als vrouw zijnde sta je machteloos. Hij werd van de drank
niet machteloos, ja wel in lopen maar z'n handen bleven sterk."
Vrouw, 30+
"Ja, onmacht en angst om hem kwijt te raken. Bijv. als hij wegging
naar een bar. Dat vond ik niks. Hij trok veel mensen aan, ik niet.
Ik was bang hem kwijt te raken, deed dan krampachtig. Dat is voor
hem ook lastig geweest."

Samenhangen van problemen rond angsten, depressies, onmachtgevoelens met andere variabelen
De samenhang van de aanwezigheid van deze problemen met milieu is er hoofdzake
lijk weer een die de mannen betreft. Hoe hoger het milieu, hoe vaker gesproken
wordt van angsten e.d. (resp. 39%, 55%, 79%). In het lagere milieu worden
angsten meer gesomatiseerd. Onder de vrouwen is de variatie veel geringer
(resp. 75%, 77%, 84%). Mannen en vrouwen uit het lagere milieu hebben het voor
al over eigen angsten en depressies en veel minder dan in de beide overige
milieus over angsten van de ex-partner. De angsten in het lagere milieu zijn
vaak angsten als gevolg van het huwelijk en voortkomend uit de relatie. Onbe
grip en angst voor agressie behoren hiertoe. In de hogere milieus komen meer
de angsten aan bod die voortkomen uit een machtsstrijd en uit de institutionele
kanten van een huwelijk. Angsten en depressies die hun wortels vc5<5r het huwe
lijk vonden, worden in alle milieus beschreven, alhoewel de mannen uit het la
gere milieu deze nauwelijks bij zichzelf of bij de ander onderkennen.
De atroming/ideaalbeelden laten dezelfde tendens zien als het milieu. Met name
de mannen met nieuwe ideeën zijn zich erg bewust van angsten en depressies in
het ex-huwelijk. Het betrof in relatief hoge mate (ook) henzelf. Bewust ervaren
of later onderkende angsten, depressies en onmachten als gevolg van het huwe
lijk, zowel de institutionele kant als de relationele kant, zullen in niet on
belangrijke mate hebben bijgedragen tot een verandering van de denkbeelden.
Tussen angstproblemen en huuelijkaduur, c.q. leeftijd, bestaat de verwachte
samenhang. Bij de jongsten èn bij de korte huwelijken worden het meest angsten
en depressies geregistreerd (voor de vier categorieën huwelijksduur resp. 81%,
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72%, 60%, 63%). Bij de jongeren komen relatief veel de angsten en onzekerheden
van het volwassen-worden voor. Wat betreft gezinsfase wordt over die met alleen
kleine kinderen bij het uiteengaan het vaakst over angsten en depressies ge
praat. Het zijn jonge mensen die de verantwoordelijkheid voor het nageslacht
(te) zwaar voelen wegen. Angsten en depressies kunnen een aanleiding vormen om
te scheiden, maar doorgaans wacht men toch een lange tijd in de hoop op ver
betering. Daarnaast vindt de sterkere partner nogal eens dat het niet makke
lijk is een labiele echtgeno(o)t(e) in de steek te laten. Je weet niet wat
de gevolgen ervan zullen zijn. Deze langdurige omgang met problemen rond depres
sies van (een van) beiden heeft tot gevolg dat mensen die relatief lang echt
scheiding overwogen in het ex-huwelijk vaker over deze problemen praten (lang
resp. kort overwogen: 79% resp. 62%).

4i_Verslavingen
Verslavingen aan genotmiddelen kunnen een belangrijke belemmering
(gaan) vormen om een bevredigende huwelijkssituatie op te bouwen
en in stand te houden. Omdat in onze Westerse cultuur hogere maat
schappelijke eisen aan de man worden gesteld dan aan de vrouw,
hetgeen spanningen meebrengt, en omdat diezelfde cultuur mannen
voorschrijft "stoer" te blijven, moeten de spanningen langs een
andere weg dan de emotionele worden afgereageerd. Lange tijd is
daarbij roken en drinken voor mannen een meer geaccepteerd gedrags
patroon geweest dan voor vrouwen. Roken en drinken zijn in zekere
mate een uitdrukking van "stoer" gedrag. Verondersteld wordt daar
om dat in de huwelijken er vaker problemen zijn geweest met ver
slavingen van mannen, terwijl het juist de vrouwen zullen zijn die
erover spreken. Want een verslaving is veelal een subjectieve be
leving en het ligt voor de hand dat de "drinker" of de "roker" pas
in een late fase dit etiket voor zichzelf zal gebruiken. De huwe
lijkspartner ervaart in een vroeger stadium de problemen. Vooral
de laatste tijd wordt meer bekend over grote aantallen vrouwen die
aan de drank en aan librium e.d. verslaafd zijn, onder andere van
wege relatief isolement. Voorlopig is toch de hypothese dat op
grond van een lange geschiedenis de man eerder aan verslaving ten
prooi is en zijn verslavingen ook meer zichtbare problemen veroor
zaken in het huwelijk. (Wat het laatste betreft, het ziet ernaar
uit dat vrouwen vaak lange tijd hun verslaving geheim weten te
houden.)
Wellicht worden door vrouwen uit het lagere milieu de problemen
rond verslavingen het meest genoemd. Voor hen zal immers, naast
de verslaving en de eventuele agressie, ook sterk de aanslag op
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lijk maar moeilijk een verband te veronderstellen.
Mate waarin belangrijke problemen rond verslavingen zijn ervaren
Van_de_167_resgondenten

Y§S_§ë_£2_§5lE5ïëS

Totaal
Mannen

26%
16%

Beiden zien problemen
Alleen de man ziet ze

8x

Vrouwen

34%

Alleen de vrouw ziet. ze

9x

Ruim een kwart van de respondenten zegt dat verslavingen belang
rijk de gang van zaken in het huwelijk mede bepaald hebben. Hier
bij zijn niet gerekend de mensen die in de laatste huwelijksfase
dit gedrag vertoonden vanwege de op hand zijnde scheiding. Het be
treft mensen die menen dat verslavingen in een eerdere fase het
huwelijksleven (sterk) bemoeilijkten. Zoals verwacht is, zijn het
meer vrouwen dan mannen die dit naar voren brengen. Men vertelt,
zoals eveneens is verondersteld, veel vaker over de verslaving
van de ander dan over die van zichzelf. Tabel 33 laat een en ander
zien.
Tabel 33. Mate waarin verslavingen van (een van) beiden belangrijke problemen
opleverden in het ex-huuelijk. Naar geslaakt, in prooenten.
Mannen
verslaving(en) van de man

Vrouwen

Totaal

11

26

19

verslaving(en) van de vrouw

3

3

3

verslaving(en) van beiden

1

4

3

geen problemen rond verslaving(en)

84

66

74

Totaal

99 (n«76)

99 (n-91)

99 (n-167)

Ook de man zelf noemt vaker eigen verslavingen dan die van zijn
ex-vrouw, maar over het geheel genomen zijn er maar weinig mannen
die in verslavingen een probleem zien. Bij beschouwing van de 62
ex-paren, blijkt dat men het weinig echt "oneens" is. Nooit wij
zen belden alleen de ander of alleen zichzelf aan. Van de acht
paren waarvan beiden zeggen dat verslavingen een rol speelden,
zijn er zes waarvan de partners allebei de man noemen. In de andere
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Evenals angsten en depressies kunnen verslavingen vóór het huwelijk
zijn ontstaan, door factoren van buitenaf zijn teweeggebracht dan
wel door de slechte huwelijkssituatie zelf zijn veroorzaakt. In
de eerste twee gevallen kan de verslaving gezien worden als een
belangrijke oorzaak van huwelijksproblemen en van de scheiding.
In alle drie de gevallen kunnen verslavingen (van de ander) een
zeer belangrijk motief vormen om uit elkaar te willen gaan. Ver
slaving (van de ander) als directe aanleiding komt vooral dan voor
als zij met zware lichamelijk agressie gepaard gaat.
Aard van de problemen met verslavingen
Degenen die over verslavingen spreken, vertellen het meest frekwent
over alcoholverslaving, wat minder over die aan het roken en weinig
over die aan drugs. Over verslaving aan medicijnen (peppillen, va
lium, e.d.) zijn weinig gegevens verkregen. Twee respondenten
spreken van de godsdienst-verslaving. Enkelen laten weten dat zij met
de wetenschap van de verslaving van de ander aan hun huwelijk be
gonnen en dat zij hoopten dat juist dat huwelijk een oplossing zou
zijn. Het betreft hierbij drugs en alcohol. Meer mensen werden
echter in het huwelijk geconfronteerd met de verslavingen waarbij
oorzaken van buiten èn een verslechterend huwelijk elkaar ver
sterkten. Men raakt in een vicieuze cirkel waaruit heel moeilijk
te ontkomen is als de alcohol en/of de drugs niet volledig aan de
kant worden gezet. De kwestie van de hoge kosten van een en ander
wordt vooral door vrouwen uit het lagere milieu benadrukt. De ver
slaving kan gepaard gaan met een versterking van het ruzieklimaat
waarbij geen sprake meer is van opbouwende conflicten. Roken geeft
meer aanleiding tot (ernstige) ergernissen dan tot openlijk licha
melijk geweld of sterk kwetsende ruzies. Van roken van een van bei
den en ook van alcohol wordt voorts gezegd dat ze een negatieve
invloed hebben op het seksuele leven.
Vrouw, 35+
"Hij had een vreselijke hekel aan mijn roken. Ik zei! zo heb je me
leren kennen."
Man, 45+
"Ergens wel. Ik ben nogal fanatiek roker. Zij was heel erg tegen ro
ken, omdat een familielid aan longkanker overleden is... En alles
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wat niet mag, daar ga ik tegenin."
Vrouw, 25+
"Ja, alcohol, roken, drugs, hash, LSD, vreselijke toestanden. Hij
dacht dattie doodging. Ik wilde niet meedoen. Later veel jenever."
+
Ex-paar, 30
Hij: "Ik werkte veel. Dingen die je een vrouw niet kan uitleggen,
maar fouten maken kon niet voor m'n werk. Dan werd ik 's nachts
weer opgebeld voor een klus. Altijd erna alcohol, 's ochtends
ook in de koffie. Na 't werk in 't café. Alcohol is de grote
reden."
Zij: "Toen ging hij drinken. Dat was 't ergste. Ik kon 't ook finan
cieel niet meer bolwerken. Is erg duur. Durfde er met niemand
over te praten. Hij kreeg klachten, ging ze weer wegdrinken.
Steeds die flessen, vreselijk. Er was niet meer met hem te
praten."
Man, 40+
"Vroeger hadden we het gezellig zonder eten en drinken. Nu werd het
een vervangingsmiddel. Sloten sherry en whisky gingen erdoor. De
gezelligheid moest daaruit voortkomen.
Vrouw, 40+
"Zijn bijdrage was drie uur werken per dag en acht uur zuipen. Daar
koop je geen huis voor, geven ze echt geen hypotheek op. Hij was nooit
lastig maar hij was tien à vijfentwintig uur per dag een vaatdoek. Je
krijgt er wel genoeg van. Je hart sluit zich meer en meer af."
Man, 30+
"Ze dronk vanaf 's ochtends sherry."
+
Vrouw, 30
"Ik dronk veel, zoop. Hij ook. Ik ging niet met hem mee in de auto
dan: Dat jij jezelf doodrijdt, prima, maar ik ga niet mee."
Vrouw, 50+
"Ik heb een paar jaar flink gezopen. Hij zat erbij en de kinderen
waren soms boos dat hij er niks van zei."
Man, 30+
"Na 't ongeluk was 't een aaneenschakeling van drank. Tijd om nuchter
te worden was er niet. Ik dronk bier. Zorgde zij trouw voor iedere dag,
voor dat bier dus. Want als er geen drank was, werd ik agressief. Dan
sloeg ik alles wat voor m'n voeten kwam. Zij, de kinderen, de hond."

Samenhangen van verslavingsproblemen met andere variabelen
Er bestaat een zwak verband tussen verslavingsproblemen en milieu dat alleen
onder mannen rechtlijnig is (voor de drie milieus resp. 22%, 17%, 8%). De
verschillen tussen de vrouwen zijn minder groot, met name die tussen het la
gere en het hogere milieu (resp. 39%, 27%, 36%). Het blijkt dat vrouwen in
het lagere milieu meer de problemen rond financiën voelen. Dat vrouwen uit
het hogere milieu relatief hoog "scoren", komt vooral omdat ze vaker dan de
andere vrouwen zichzelf noemen als de verslaafde partij. Want als alleen ge
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voor de milieus resp. 36, 20, 20. In de jaren zeventig werd, vooral in het ho
gere milieu, de achtergestelde positie van de vrouw in sterkere mate als zo
danig ervaren. Men is zich dan meer bewust van een geïsoleerde positie met wei
nig kans op zelfontplooiing. Dit kan leiden tot een alcoholverslaving. Daar
naast is het waarschijnlijk dat vrouwen in het hogere milieu eerder een derge
lijke verslaving "toegeven" omdat voor hen het taboe eromheen min of meer door
broken is en omdat zij met behulp van de inzichten van de vrouwenbeweging dit
gedrag kunnen rechtvaardigen. Met name mag verwacht worden dat in het midden
milieu er meer sprake is geweest van alcoholverslavingen dan door de vrouwen
zelf gemeld wordt.
De stroming/ideaalbeelden laten maar weinig samenhang met dergelijke problemen
zien. De godsdienstigen spreken belangrijk minder van verslavingen, zowel de
vrouwen als de mannen. De samenhang met aspecten van de huwelijksfasering is
niet sterk. Enige aanwijzing is er dat verslavingsproblemen relatief veel te
vinden zijn bij de dertigers met een middelkort huwelijk en met kinderen onder
de tien jaar.

5 _ Bewustwording
Het laatste aspect dat hier als afzonderlijke motievencategorie
aan de orde komt, lijkt de cirkel rond te maken. Begonnen werd im
mers met macro-factoren die maatschappelijk verankerd liggen en nu
wordt als laatste de individuele bewustwording ingebracht, juist om
dat er in de samenleving van de jaren '70 zoveel veranderde. Mensen
gingen anders en kritischer aankijken tegen milieuvervuiling, eetge
woonten, kernbewapening, derde wereldproblematiek en zeker ook tegen
tussenmenselijke relaties. Met name de verschillende posities van
mannen en vrouwen die bij uitstek verankerd liggen in de maat
schappelijke structuren, werden in een nieuw daglicht geplaatst.
De achterstand en ondergeschikte positie van vrouwen kwamen daar
bij aan bod, terwijl onder de mannen zich nauwelijks een neiging
voordeed de eigen positie in Frage te stellen. Deze vergrote aan
dacht voor vrouwenemancipatie en ook de nieuwe ideeën over moge
lijke inhoudgeving van de huwelijksrelatie rechtvaardigen de ver
onderstelling dat bij vele scheidingen uit de tweede helft van
de jaren zeventig een vorm van bewustwording een rol speelde. Met
name een bewustwording van een van beiden zal problemen oproepen.
Daar het waarschijnlijk is dat mensen vooral over hun eigen be
wustwording spreken, en gezien de eerder genoemde ontwikkelingen,
mag verwacht worden dat vrouwen vaker deze aspecten onderkennen
dan mannen. Via de vormgeving aan de relatie hangt deze bewust
wording sterk samen met de ideaalbeelden. Juist omdat de meesten
startten vanuit een traditioneel, exclusief gezinsideaal is de
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veranderden, in of na het huwelijk, vaker over bewustwording spre
ken. Daarmee zal die bewustwording meer voorkomen naarmate het
milieu hoger is. Voorts is het waarschijnlijk dat door godsdienstigen in mindere mate erover gesproken wordt omdat vanuit de gods
dienst de traditionele waarden (sterk) worden ondersteund.. Ten
slotte zullen jongeren meer gevoelig ervoor zijn dan ouderen.
Mate waarin belangrijke problemen rond bewustwording zijn ervaren
Van_de_167_resgondenten

Van_de_62_ex2E§ren

Totaal

60%

Beiden zien problemen

26x

Mannen

57%

Alleen de man ziet ze

lOx

Vrouwen

64%

Alleen de vrouw ziet ze

15x

Velen onderkennen een vorm van bewustwording. Het verschil tussen
mannen en vrouwen is niet groot. Mannen spreken ongeveer even
vaak over de eigen bewustwording als over de bewustwording van .
hun ex-vrouw. Vrouwen echter vertellen bijna steeds over de eigen
bewustwording. De bewustwording van beiden komt maar weinig aan
de orde. De procenten betreffende het praten over de bewustwording
van de man, van de vrouw, resp. van beiden, zijn als volgt: 13,
39 resp. 7. Dat betekent dat veel meer de bewustwording van de
vrouw aan bod komt, maar dat menige man dit proces wel als een
huwelijksprobleem ervaren heeft.
Bewustwording kan zowel belangrijke oorzaak als motief van een
scheiding zijn. Want zij heeft invloed op tal van aspecten van het
dagelijks leven. Als de een (sterk) verandert in denkbeelden en
de ander niet of nauwelijks, levert dat grote spanningen op. Boven
dien is het huwelijk zelf menigmaal het terrein ten aanzien waar
van de bewustwording plaatsvindt. In dat geval kan zij ook een
directe aanleiding worden.
Aard van de problemen met bewustwording
Men is niet zo uitvoerig over het proceskarakter van de bewust
wording. Er wordt melding gemaakt van de oorzaken van het optre
den van een keerpunt, van het terrein waarop die plaatsvond en
van het verschil tussen de ex-genoten. Eerst komen de oorzaken van
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kan uiteraard veel dieper liggen en een lange periode onbewust
voorbereid zijn. De variatie is groot. Sommigen noemen invloeden
van de omgeving, zoals familie en vrienden. Ook officiële instan
ties, als een bureau voor levens- en gezinsmoeilijkheden, hebben
het proces op gang gebracht. Anderen zien individuele belevingen, bijv.
crisisperioden, als het belangrijke startpunt van nieuwe denkbeel
den. Verder wordt kennisvergroting in de vorm van opleiding, boeken
lezen en verdieping in de astrologie beschouwd als belangrijk voor
het herzien van de denkbeelden. Hoewel het niet net zoveel woorden
gezegd wordt, blijkt uit de ontwikkelingen in de huwelijken en de
problemen die voordien er reeds lagen, dat menigmaal de bestaande
huwelijksrelatie de geschikte voedingsbodem leverde voor de be
wustwording. Er was sprake van verveling, van een moeizame commu
nicatie, van teleurstelling over datgene wat het huwelijk (niet)
opleverde. Toch kunnen ook in een als goed ervaren huwelijk in
vloeden van buiten een kracht zijn om een bewustwording op gang te
brengen. De persoon die het betreft, moet er wel open voor staan.
Vrouw, 45+
"Op een gegeven moment werd ik me van steeds meer dingen bewust toen
ik de horoscoop erbij haalde. Ik was ervoor bang het aan de reali
teit te confronteren."
Man, 35+
"Ze is door d'r zusters beïnvloed. Ze moest toen opeens van al
les. Een eigen bankrekening, werd scherp gespeeld. Ze schreef dan naar
Margriet-weet-raad, en dan kreeg ze antwoord en ze zei dan: jij bent
ouderwets. Ik kwam over als een ingeslapen sufferd."
Vrouw, 50+
"Door m'n opleiding kwam dat, maar daarvoor eigenlijk ook al. De in
vloed van de flower-power op m'n twee oudsten was ook heel belang
rijk."

Wat het terrein van de bewustwording betreft, vallen vier categorieën
te onderscheiden. Allereerst zijn er de bewustwordingen die de
relatie-inhoud aangaan. Het behoeft daarbij in het geheel niet om

nieuwe denkbeelden te gaan, want menigmaal wordt men zich ervan
bewust, eventueel via een nieuwe relatie, dat het huwelijk niet
de kenmerken heeft die van het traditionele exclusieve model ver
wacht hadden mogen worden. Anderen werden zich soms geleidelijk,
soms snel bewust dat ze elkaar op deze manier kapot maakten.
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Man, 35
"Dat ging van haar uit. Ze had me altijd als een soort vader gezien en
daar kwam ze toen van los
toen werd ik een broer."
Vrouw, 40+
"Jazeker, omdat ik deze (nieuwe) man leerde kennen. Toen besefte ik
voor het eerst wat echt begrip en echt houden van is."

Een tweede type bewustwording betreft de eigen individualiteit. Men
wordt zich (plots) bewust dat de eigen identiteit in de paarrelatie verloren is gegaan. Er zijn geen eigen mening, geen eigen
ideeën, geen eigen initiatieven meer. Het zijn vooral de vrouwen
die erover vertellen en de enige man die wat dit betreft uitvoe
rig is, had een huwelijk waarin de kostwinnersrol bij de vrouw
lag. Een bewustwording van een te grote aanpassing treedt eerder
op bij degene die geen betaalde baan met de eraan gekoppelde maat
schappelijke positie heeft. De aanpassing van de zijde van deze
partner is menigmaal ook het grootst. Bewustwording hiervan kan
belangrijke problemen in de relatie brengen.
+
Vrouw, 35
"Op een leeftijd, dan zie je je eigen ik. Je gaat je ineens vergelij
ken met anderen. Ik mocht nooit weg, want hij kon niet alleen zitten."
Man, 55+, ex-vrouw was kostwinner,
"Ik liet haar volledig in haar individualiteit. Ik heb zo naar haar
individualiteit toegewerkt dat ik op een gegeven moment dacht zoals
zij dacht. Omdat zij zo'n sterke persoonlijkheid was en ik minder,
ging mijn identiteit verloren. Op een gegeven moment dacht ik: ik
ben nu vijftig, hoe denk ik eigenlijk. Toen is 't begonnen. Het was
heel moeilijk voor haar dat ik meer mezelf werd. Kon ze niet ver
werken. Ik moest toch. Ze had soms hysterische uitvallen als ik wei
gerde in haar denken mee te gaan."
Vrouw, 25+
"Ik had geen zin meer mezelf weg te cijferen. In 't begin heb ik veel
gepikt. Het laatste jaar kwam ik daar achter, dat is een vorm van be
wustzijn."

Het derde type betreft de bewustwording van de positieve kanten
van andere leefvormen en andere seksuele voorkeuren dan het huwelijk. De
bewustwording kan zijn dat een homoseksuele relatie beter zou vol
doen. Andere vormen zijn het alleenwonen of het alleenwonen in de
grotere groep. Evenveel mannen als vrouwen kwamen in het huwelijk
soms heel plotseling tot deze conclusie. De appreciatie van het
alleenwonen ontstond vaak door een periode zo geleefd te hebben.
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Man, 25
"Ik moest in 't buitenland werken. Vonden we allebei goed. Ik was de
hele week weg, de weekenden thuis. Ik vond 't zalig, alleen daar,
kon doen wat ik wou. Na twee maanden heb ik gezegd dat ik wilde
scheiden."
Man, 25+
"Dat ze lesbisch was. Moet heel moeilijk voor haar geweest zijn. Ik
denk dat ze in de eerste plaats moeite met zichzelf had en daarna
moeite met het aan mij te vertellen. Dat is moeilijk dat ze 't zo
voor zich gehouden heeft. Daarom houdt 't je ook zo lang vast, zo'n
teleurstelling."

Last but not least komt de emaneipatie-gedaehte aan bod. Het is een
specifieke vorm van de tweede hiervoor genoemde categorie. Vele
mannen en vrouwen praten hier min of meer verkapt over, maar
slechts ëën man heeft het over zijn eigen verzelfstandigingspro
ces. De emancipatiegedachte komt hoofdzakelijk aan de orde met
betrekking tot ex-huwelijken waarvan de man een HBO- of acade
mische opleiding heeft. Met name het onbegrip van de man of het
verschil in snelheid waarmee de denkbeelden veranderden worden
als probleem aan de orde gesteld. Ook zijn er mannen die duidelijk
weinig begrip hebben getoond voor deze "bevlieging" van hun exvrouw.
Man, 40+
"Ja, ze moest zich ineens bewust worden van haar onderdrukte positie
zullen de meeste mannen wel vervelend vinden. Ineens werd ze
links. Feministisch gelul."
Ex-paar, 40+
Hij: "Toen is 't thema van haar onzelfstandigheid aan bod gekomen.
Zij zag mij als controlerend figuur, als haar vader. Ze ging
heftig bezig met emancipatie. Heftig ging ze zich bezighouden
met de onderdrukte positie van de vrouw in het algemeen en ze
paste 't ook heftig toe op onze relatie. Ik werd in de boosdoenersrol gezet. En zij werd vrijer in de relatie. Ik moedigde
't aan, prima. Ik dacht dat 't goed was voor haar. Ik was een
soort hopman."
Zij: "Na een paar jaar ben ik me bewuster geworden. Ben toen meer
eisen gaan stellen. Toen ging 't pas goed fout."

Samenhangen van problemen rond bewustwording met andere variabelen
De veronderstelde samenhang tussen stroming/ideaalbeelden en milieu enerzijds
en de mate waarin bewustwording tot problemen heeft geleid anderzijds, is dui
delijk aanwezig. Het geldt zowel voor mannen als voor vrouwen, maar de discre
pantie tussen hen is het grootst in het middenmilieu. De volgende percentages
zijn gevonden voor de drie verschillende milieus: mannen: 39, 48, 83; vrouwen:
44, 70, 80. De verschillen voor de mannen in de onderscheiden milieus zijn
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minder groot als alleen naar degenen wordt gekeken die (mede) over eigen be
wustwording spreken. Dan zijn de percentages de volgende: 22, 35, 42. Voor de
vrouwen zijn deze percentages: 44, 63, 76. De stromingen laten geen oplopende
reeks zien vanwege de relatief hoge leeftijd van de vertegenwoordigers van de
vijfde stroming. Maar dezelfde tendens is zeker wel aanwezig getuige de volgen
de percentages voor de derde tot en met zesde/zevende stroming: 46, 77, 61, 85.
De vrouwen in de nieuwste stroming spannen de kroon met 94%. Het is duidelijk
dat het huwelijksleven voor menigeen en vooral in de hogere lagen van de be
volking een startpunt vormde voor een belangrijke verandering in denkbeelden.
Reeds in het huwelijk werd men zich er bewust van dat de gekozen weg niet de
enige en, in de ogen van sommigen, ook niet de beste is. De godsdienstigen ge
tuigen minder vaak van bewustwording dan de niet-godsdienstigen, maar het ver
schil is niet groot (53% resp. 64%). Het verschil in de aard van de bewust
wording daarentegen is wel groot, want bij de godsdienstigen ligt deze bewust
wording bijna steeds in de relatie-inhoud traditionele stijl. Het bleek beter
te kunnen.
Tegen de verwachting in blijkt hiajelijksduur, c.q. leeftijd, geen samenhang te
vertonen met de mate waarin bewustwording optreedt. Meerdere krachten zijn hier
voor verantwoordelijk. Onder de jongeren komt het vaker voor dat de vrouw ook
betaald werkt, waardoor emancipatie- en individugerichte bewustwording in min
dere mate optreedt. Men leeft directer met de nieuwe ideeën van emancipatie,
individualiteit en andere leefvormen, zodat er enerzijds makkelijker sprake kein
zijn van een bewustwordingsproces op deze terreinen, maar anderzijds ook de
situatie zich voordoet dat men zich al bewust was van een aantal zaken op dit
terrein. Het al dan niet hebben van kinderen maakt geen verschil an de gezins
fasen bij uiteengaan laten weinig differentiatie zien. Een uitzondering hierop
vormt de fase waarin de jongste(n) tussen de twaalf tot achttien jaar is/zijn.
Vier van de vijf respondenten uit deze fase vertellen erover. Deze bewustwor
ding, van welke aard dan ook, vooral van de vrouwen, is in hoge mate het resul
taat van de angst voor het naderende "pensioen". Het zou niet lang meer geduurd
hebben of alle kinderen waren uit huis geweest. Menig gescheiden vrouw heeft
zichzelf in deze periode kritische vragen gesteld en een naderende leegte er
varen. Het minst (23%). komt de bewustwording voor in de situatie dat de kinde
ren (al lang) uit huis zijn. Deze fase kan gekarakteriseerd worden als een
soort eindstadium waarin men niet makkelijk meer tot nieuwe "ontdekkingen"
komt of mag komen omdat de consequenties te groot zijn. Het zijn dan oude
ingesleten patronen die uiteindelijk tot een echtscheiding leiden.

Overziohtsbeeld en samenvatting

In de voorgaande subparagrafen is per probleemgebied systematisch
ingegaan op een groot aantal vragen. Hierna worden de verschil
lende probleemgebieden op enkele onderdelen vergeleken.
li_Mate_waarin_groblemen_2ijn_ervaren
Allereerst is het dan van belang te weten hoe de verschillen lig
gen tussen de onderscheiden terreinen wat betreft de mate waarin
problemen als zodanig worden onderkend. Tabel 34 geeft er een
overzicht van.
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rijk) probleem vormde in het ex-huwelijk.
Hoog percentage:
communicatie
karakters
uit elkaar groeien
seksuele relatie
angsten/depressies
macht(sverschillen)
bewustwording

Gemiddeld/hoog percentage:
83
76
75
70
69
64
60

Gemiddeld/laag percentage:
sleur
omgang familie
sociale kenmerken
opvoeding kinderen (per
centage van de mensen
mèt kinderen)
financiële punten
taakverdeling in huis

conflictuiting
buitenechtelijke relatiefs)
belangstelling
vrije tijd
verwachtingen
liefde
omgang vrienden

58
'57
55
55
54 53
50

Laag percentage:
45
45
42
42

aan/afwezigheid kinderen
lichamelijk geweld
taakverdeling geld
verslavingen
omgang collega's

33
33
29
26
20

41
39

Het wordt direct duidelijk uit deze tabel dat de relatiefactoren
en de individuele factoren de overhand hebben als probleemgebied
(gemiddeld 60%, resp. 57%). Factoren rond het gezinsfunctioneren
en omgevingsinvloeden laten minder problemen zien (gemiddeld 42%
resp. 39%). Een en ander wijst erop dat men meer en wellicht ook
eerder problemen ziet ontstaan in de tussenmenselijke omgang dan
in het praktische functioneren van de sociale eenheid of in de con
tacten naar buiten. De gevoelssfeer, die, zonder dat men zich er
van bewust hoeft te zijn, vaak mede een vertaling is van onbevre
digend praktisch functioneren, wordt centraal gesteld bij de schei
dingsmotieven.
2i_Mannen_en_vrouwen_ver2eleken
Op veel terreinen hebben vrouwen meer problemen ervaren dan mannen,
hetgeen niet geldt voor de omgevingsfactoren. Ten aanzien van de om
gang met de (schoon).familie zijn de mannen licht in de meerderheid,
wat echter niet geldt bij de 62 ex-paren. Daar zijn op dit ter
rein geen verschillen tussen mannen en vrouwen te. bespeuren. Toch
kan de (schoon)familie voor mannen sterker dan voor vrouwen be
schouwd worden als een hinderpaal in het ex-huwelijk. Dit komt om
dat over de gehele linie mannen minder snel gevoelig voor proble
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tegen de achtergrond van het gevoel dat de (schoon)familie een te
grote inbreuk doet en invloed heeft op hun bestaan. Zijzelf zien
dat vooral opgebouwd uit arbeid en gezin. Voor de vrouw is de fa
milie vaker een contactmogelijkheid in een relatief geïsoleerde
situatie. In het lagere milieu komt het wel voor dat mannen nog
sterk aan de eigen familie hangen, wat problemen in het huwelijk
oplevert. De vrouw voelt zich naar de tweede plaats verdrongen.
Terreinen waarop de vrouw belangrijk vaker problemen ziet dan de
man, zijn, wat het gezinsfunctioneren betreft de volgende: taakverde
ling (financieel en huishoudelijk), opvoeding van kinderen en
vrijetijdsbesteding. Daarnaast ervaart zij vaker sleur. Globaal be
schouwd - het kwam per terrein al regelmatig aan de orde - is het
duidelijk dat de verschillende posities van mannen en vrouwen,
hun afzonderlijke rollen en hun verschillende verwachtingen ten
opzichte van elkaar, belangrijke oorzaken zijn van deze verschil
len. Ook als de vrouw een traditioneel ideaalbeeld heeft, waarin
gescheiden rollen volledig geaccepteerd worden, dan nog heeft zij
vaak een hogere verwachting van het aandeel van de man in het ge
zinsleven dan deze in werkelijkheid op zich blijkt te nemen. Deze
niet uitgekomen verwachtingen houden deze vrouwen sterk bezig omdat
daarmee in belangrijke mate de bestaanskwaliteit wordt aangetast.
Lang niet altijd brengen zij de zaken grondig in discussie waar
door het ook een probleem voor hun echtgenoot zou worden; een pro
bleem dat bovendien om een oplossing vraagt. Zo ontstaat de situa
tie dat vrouwen meer problemen ervaren. Angst voor ruzie en ver
lating, aanpassingsgeneigdheid en een relatief slechte uitgangs
positie ora een discussie aan te gaan weerhouden de vrouwen van een
grotere openheid. Er is voorts maar weinig mogelijkheid om door
contact met buitenstaanders een werkelijk beeld te krijgen van wat
in andere gezinnen gebeurt, omdat huwelijksproblemen beschouwd wor
den als zaken die men zelf moet oplossen. De vuile was wordt bin
nengehouden. De relativering die optreedt door een confrontatie
met de huwelijkswerkelijkheid van anderen, kan daarom niet plaats
vinden. Pas als de moeilijkheden praktisch onoplosbaar zijn ge
worden, ook op andere terreinen, treedt men ermee naar buiten.
Voor de mensen die zich nieuwe ideaalbeelden rond taakverdeling
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wordt een moeizame strijd geleverd om een nieuw evenwicht te creeren, maar met name de vrouw ervaart het snel als dat niet lukt.
Zij is gevoelig geworden voor het feit dat zij öf alleen het on
interessante werk thuis moet verrichten öf een dubbele belasting
heeft. Zij signaleert het gauw als de traditionele patronen weer
insluipen. De strijd hierover maakt de sfeer gespannen.
Wat de relatie factoren betreft, zijn op de volgende terreinen de
vrouwen met probleemervaring duidelijk oververtegenwoordigd;
liefde, communicatie, seksuele relatie, macht en lichamelijk ge
weld. Overigens zegt, behalve ten aanzien van het laatste terrein,
steeds ook een meerderheid van de mannen dat hier problemen lagen.
Uit de verhalen blijkt wel, ook bij vergelijking van de 62 ex-paren,
dat mannen gemiddeld sneller tevreden zijn met een bepaalde situa
tie in de tweerelatie dan vrouwen. Hun snellere tevredenheid be
treft aspecten van de relatie die de gevoelswereld raken, alsook
de verbale en lichamelijke uiting ervan. In hun ideaalbeelden kun
nen zowel de man als de vrouw een groot gewicht toekennen aan al
deze gevoelsaspecten, maar in werkelijkheid zijn de mannen wat
minder dan de vrouwen erop gericht deze zaken bewust in te vullen.
In feite bestaat er echter voor mannen veel meer dan voor vrouwen
een gespannen situatie op deze terreinen. Mannen krijgen enerzijds
ideaalbeelden van huis mee waarin liefde en warmte en de exclusieve
man-vrouw relatie relatief hoog genoteerd staan, anderzijds werd
hen thuis geleerd dat een man flink moet zijn, niet teveel emoties
moet laten blijken, het ver moet brengen e.d. De opvoeding van
meisjes is in dezen consistenter. Bij hetzelfde ideaalbeeld is voor
hen het opvoedingsdoel een koesterende, liefdevolle persoonlijkheid.
Door deze zaken ontstaat een soort algemeen idee over een vrouwe
lijke, warme liefde en een mannelijke, stoere liefde die in de prak
tijk echter belangrijke problemen oplevert. Want vrouwen verwach
ten in-feite toch weer wel die warmte en tederheid, ook in de seksu
ele relatie. Als deze er niet is, neemt hun liefde voor de ander
af. Dit blijkt mede uit het feit dat bij het probleemveld liefde,
misschien tegen de verwachting in, iets vaker de man dan de vrouw
beschouwd wordt als degene die meer van de ander hield. Hij was in
zijn liefde minder teleurgesteld. De grotere materiële machtsposi
tie van de man veroorzaakt voorts dat vaker de man dan de vrouw de
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bleem ervaren, want ook in het traditionele ideaalbeeld is gelijk
heid de heersende norm. Vanuit deze machtssituatie en een fysiek
overwicht is het alleen maar begrijpelijk dat er vooral over licha
melijke geweldpleging van de man wordt gesproken. Vanuit diezelfde
machtssituatie is het ook begrijpelijk dat meer mannen dan vrouwen
buitenechtelijke seksuele relaties aangingen, terwijl deze gedrags
wijze toch indruisde tegen de idealen.
Bij alle individuele factoren - verwachtingen, karakters, angsten/
onmacht, verslavingen, bewustwording - zien vrouwen belangrijk va
ker dan mannen problemen. Het ligt verweven met het voorgaande,
waarbij het opmerkelijk is dat zovele vrouwen (85%) de oorzaken
zoeken op het individuele vlak van de karakters(combinatie). Zij
zoeken het minder bij te hoge verwachtingen of bij een bewustwor
ding van gangbare culturele opvattingen en van maatschappelijke
structuren. Behalve in het hogere milieu worden zelden niet reali
seerbare verwachtingen een belangrijke hinderpaal genoemd door de
respondenten zelf. Dit blijkt ook uit het feit dat menigeen de
zelfde hoge verwachtingen blijft koesteren ten opzichte van een
volgend huwelijk. Als men meent dat de eerdere mislukking aan de
karaktercombinatie ligt (niet de "ware"), is dit ook mogelijk. De
frustraties rond een als slecht ervaren huwelijksleven blijken bij
mannen vooral te leiden tot (alcohol)verslavingen, bij vrouwen
meer tot angstén, depressies en onmachtgevoelens. Bij de vrouwen
trad vaker dan bij de mannen een bewustwordingsproces op tijdens
het huwelijk. Het betrof soms de "traditionele" bewustwording dat
deze relatie niet voldeed, bij anderen ging het om de bewustwor
ding dat deze leefvorm niet voldeed. Vrouwen zagen vaker dan man-,
nen in het alleen-wonen een aantrekkelijk alternatief.
3_._De_62_ex-garen
Uit de analyse van de 62 ex-paren blijkt dat er enkele terreinen
zijn waarop de ex-echtgenoten het vaak oneens zijn in die zin,
dat als de één zegt dat het om een probleemveld gaat in het exhuwelijk, de ander deze mening niet is toegedaan. Voor de helft
van de paren, hetgeen relatief vaak is, is er sprake van zo'n belevingsverschil op de terreinen "omgang met de familie" en "vrije
tijdsbesteding". Bijna even groot is het aantal paren (30 paren)
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reinen "macht" en "liefde". Het duidt er onder andere op dat de
problemen die op deze terreinen lagen weinig open zijn behandeld
in het huwelijk. De zaken werden niet grondig uitgesproken en de
ander wist niet dat hier een probleem lag voor de ex-partner. Daar
naast komt het voor dat de ene ex-partner na de scheiding zich in
tensiever dan de ander heeft beziggehouden met een analyse van de
oorzaken. Het is vaker de vrouw, omdat de scheiding haar levensdoel
sterker aantast. Problemen die in het huwelijk niet bewust gezien
of gevoeld waren, worden achteraf wel als zodanig bestempeld.
Terreinen waarop de meningsovereenstemming groot is, zijn: "ver
slavingen", "seksuele relatie" en "angsten/onmacht". Van rond de
50 paren geven beiden hetzelfde antwoord. De openheid ten aanzien
van een als slecht beschouwde seksuele relatie is groter dan de
openheid ten aanzien van een als slecht beschouwde (gezamenlijke)
vrijetijdsbesteding. Daarnaast is men eerder geneigd in de seksuele
relatie een motief te zien dan in de vrijetijdsbesteding, als men
het gebeuren na afloop analyseert. Het magische, waarbij het domweg
om een vorm van wel of niet "klikken" gaat, wordt er gemakkelijk
bijgehaald.

Steeds zijn oorzaken, motieven en aanleidingen om te scheiden, voor
zover dat mogelijk is, in het onderzoek onderscheiden. (Geheel aan
het begin van hoofdstuk IX is uitgeweid over de betekenis van deze
drie begrippen.) De motieven komen van Se nensen zelf, het onder
scheid daarnaast tussen oorzaken en aanleidingen of breekpunten
wordt mecle door de onderzoeker bepaald. Soms geven mensen duidelijk
een onderscheid aan, maar menigmaal moet het materiaal geïnterpre
teerd worden. Er moet een inhoudsanalyse plaatsvinden om deze onder
scheiding aan te kunnen brengen. In de omgevingsfactoren liggen (be
langrijke) oorzaken van een scheiding, zoals in de contacten met
familie en vrienden en in sterkere mate in belangrijke verschillen
in cultuur, godsdienst, opleiding e.d. Hoewel mensen deze regel
matig onderkennen als probleemvelden, leveren deze omgevingsfac
toren nauwelijks motieven en aanleidingen op. Dat is des te op
merkelijker als we bedenken dat juist de omgeving zo'n belangrijk
motief was om nïet te scheiden (vgl. hoofdstuk VIII). Hieruit
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en dat problemen rond familie en vrienden niet als een essentiële
bedreiging van het huwelijksgeluk worden beschouwd.
De factoren rond het gesinafunationeren worden vaker als motief voor
een scheiding naar voren geschoven, terwijl op deze terreinen ook
belangrijke oorzaken liggen. Met name financiële problemen als
schulden, ongelijke ideeën over de wijze waarop en waaraan geld
moet worden uitgegeven, zijn in dezen van (groot) belang. Daar
naast vormt de aan- of afwezigheid van kinderen menigmaal een
scheidingsmotief en -oorzaak. Van de betreffende factoren zijn
deze zaken, met name de gezinsplanningsvraag wel of geen (volgend)
kind, het vaakst ook een duidelijke aanleiding om te scheiden. Als
dit breekpunt er niet was geweest, was het huwelijk (voorlopig) in
stand gebleven. In mindere mate zijn aanleidingen te vinden in op
voedingskwesties en onenigheid erover en in financiële problemen.
De taakverdeling was maar zelden een echt breekpunt, alhoewel het
wel als motief en als oorzaak optrad. Het is geen breekpunt omdat
men zich vaak min of meer bij de situatie had neergelegd. Het is
een geleidelijk proces dat niet vaak opeens een handvat geeft om
tot scheiden te kunnen overgaan. Opmerkelijk is weer dat belangstellingsverschillen en vrijetijdsbestedingsproblemen bijna nooit
worden genoemd als belangrijk motief. Een aanleiding om te schei
den komt er niet uit voort. Toch blijkt impliciet of expliciet
uit de verhalen dat op deze terreinen belangrijke oorzaken liggen.
Een ander opvallend feit is dat ondanks de grote waarde die er in
onze cultuur aan gehecht wordt, de opvoeding van de kinderen wei
nig als centraal probleem naar voren geschoven wordt en ook niet
vaak een belangrijke oorzaak of aanleiding blijkt te zijn. Pas bij
belangrijk cultuurverschil of verschil in sociale achtergronden
ontstaan hier (grote) problemen.
Als fundamentele scheidingsraotieven worden vanuit de groep der
relatie faatoren vooral opgevoerd de problemen rond de liefde, uit

eengroeien, buitenechtelijke relatie(s) en lichamelijk geweld.
Daarnaast zijn slechte communicatie, machtsaspecten en een onbe
vredigende conflictuiting belangrijke motieven. Op de eerst ge
noemde vier terreinen liggen lang niet altijd belangrijke oorzaken.
Met name geldt dat voor het uit-elkaar-groeien dat een gevolg is
van allerlei andere ontwikkelingen binnen het huwelijk. In deze
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op het terrein van de communicatie en macht, alhoewel een buiten
echtelijke relatie, een slechte seksuele relatie of lichamelijk
geweld soms ook een essentiële scheidingsoorzaak is. Opmerkelijk
is nog dat die slechte seksuele relatie, anders dan de buiten
echtelijke relatie of de lichamelijke geweldpleging, bijna nooit
motief is. Belangrijke aanleidingen om te scheiden komen in de
eerste plaats voort uit de buitenechtelijke relatie(s), maar daar
naast ook uit een ervaren liefdestekort of uit lichamelijk geweld.
Zonder deze problemen zou het huwelijk (langer) stand gehouden heb
ben.
Tenslotte liggen bij de individuele factoren in hoge mate scheidings
oorzaken en -motieven. Alleen de angsten/onmachtgevoelens en in
mindere mate ook verslavingen blijken vaak een gevölg van een
slecht huwelijk en daarmee een minder fundamentele oorzaak. Maar
de te hoge verwachtingen en de karaktercombinatie zijn dat zeker
wel, en als het een nieuwe leefvorm betreft ook de bewustwording.
Onvervulde verwachtingen zijn maar weinig een motief en nog minder
een aanleiding om te scheiden. Het blijkt hierbij om een geleide
lijk groeiend onbehagen te gaan dat men maar weinig in verband
brengt met de dagelijkse werkelijkheid.
Al met al blijken (zeer) belangrijke scheidingsoorsafeen te liggen
op de volgende terrèinen: sociale verschillen, financiële proble
men, taakverdeling, belangstelling en vrije tijd, communicatie,
macht, verwachtingen en karakters,
De belangrijkste motieven concentreren zich rond een negental pro
bleemvelden en in een volgende paragraaf wordt bij het vaststellen
van een hoofdmotief per respondent dit terrein verder uitgediept.
De negen probleemvelden zijn: liefde, uiteengroeien, financiële
aspecten, lichamelijk geweld, buitenechtelijke relatie, gezins
planning, karakters, angsten en verslavingen.
Tenslotte blijken de voornaamste aanleidingen of breekpunten te lig
gen in de buitenechtelijke relatie(s), angsten, lichamelijk ge
weld, liefdestekort en in mindere mate ook in de gezinsplanning,
opvoeding van kinderen, de communicatie en de verslavingen.
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De samenhang van problemen op de verschillende terreinen met milieu
is steeds onderzocht. Hierna worden eerst de terreinen behandeld
die wat betreft de mate waarin problemen gemeld worden van afnemend
belang zijn als de lijn lager milieu - middenmilieu - hoger milieu

gevolgd wordt. Het zijn om te beginnen familieproblemen, hetgeen
een gevolg is van het feit dat de familie in het lagere milieu en
middenmilieu een meer centrale plaats inneemt dan in het hogere
milieu. Vervolgens zijn financiële problemen als zodanig te be
schouwen, waarbij middenmilieu en hoger milieu over één kam zijn
te scheren. Het is een begrijpelijk verband gezien de inkomensver
deling. Dan is sleur een probleem dat in het lagere milieu vooral
onder vrouwen aanmerkelijk vaker als probleem is ervaren dan in
het hogere milieu. Er wordt wel eens beweerd, als offensief tegen
de idealen van de vrouwenbeweging, dat de gelijke rolverdeling
alleen maar een eliteprobleem is en voor de elite (hoger opgelei
den) bestemd omdat arbeidersvrouwen hun bestemming liever thuis
zoeken dan in het werken in een fabriek. De regelmatige sleurervaring die vrouwen uit het lagere milieu melden, lijkt deze ver
onderstelling niet te ondersteunen. Alhoewel vanuit ideaalbeelden
de huisvrouwrol en moederrol worden benadrukt, zeggen zij soms
expliciet dat het werken zoals vroeger (in de fabriek) meer af
wisseling bracht en gezelliger was. Een onbevredigende conflict
uiting, o.a. via grote ruzies en lichamelijk geweld, komt het
meest voor in het lagere milieu en het minst in het hogere milieu.
Het lijkt om een cultuurverschil te gaan, waarbij in hogere mi
lieus deze zaken sterker als "niet beschaafd" worden ervaren. Ten
slotte worden ook verslavingen het meest vanuit het lagere milieu
gemeld, een situatie die de financiële problemen versterkt.
Voorts treedt met betrekking tot een aantal probleemvelden een
U-vormig verband op, waarbij in lager en hoger milieu de hoogste per

centages zijn aan te treffen. Eén zo'n terrein is het geldverdienen. In het hogere milieu wil relatief vaak de man of de vrouw,
tegen de zin van de ander, dat de vrouw een betaalde baan zoekt.
In het lagere milieu speelt het eergevoel van de man een grotere
rol als er problemen over zijn. Een U-curve zien we verder bij de
buitenechtelijke relaties. In het lagere milieu gaat het daarbij
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oorloofd is volgens de denkbeelden van het paar. In het hogere
milieu hebben meestal beiden deze relatie(s). Men heeft vooraf
denkbeelden ontwikkeld die rechtvaardigen dat dergelijke verhou
dingen een onderdeel zijn van een huwelijk. Een omgekeerde U-aurve,
waarbij het middenmilieu het hoogste percentage laat zien, komt
alleen voor bij de sociale achtergronden. Belangrijk verschil tus
sen de partners in cultuur, opleiding of godsdienst wordt hier het
vaakst als probleem gezien. Dit heeft als oorzaak dat in dit milieu
de huwelijken vaker heterogaam waren dan in de beide andere. In
het lagere milieu komen grote verschillen überhaupt minder voor.
Tenslotte komen de terreinen aan bod waarbij, naarmate het milieu
hoger is, er sprake is van een toenemend belang van de problemen. Dit
zijn er vele, wat in hoofdzaak een gevolg is van de gegroeide ge
voeligheid voor relationele problemen en voor denkbeelden rond
taak- en rolverdeling in het hogere milieu. Allereerst zijn er in
de omgang met vrienden meer problemen verweven. Dit heeft als oor
zaak dat de vriendenkring in het hogere milieu aan belang heeft
gewonnen. Als vrienden maar weinig betekenis hebben en meer als
kennissen worden beschouwd, dan zullen de (schaarse) contacten
ook minder problemen In het huwelijk brengen.
De huishoudelijke taakverdeling is een volgend terrein dat in be
lang toeneemt bij hogere milieus. De vaste taakverdeling wordt
minder als normaal beschouwd en het zoeken naar een nieuw even
wicht kost veel (in-)spanningen.
Een ander terrein betreft de opvoeding van kinderen, waarbij het
grotere bewustzijn van wat er mogelijk allemaal fout gedaan zou
kunnen worden volgens de (wetenschappelijke) theorieën, in het
hogere milieu een rol speelt. In het middenmilieu is er een grote
discrepantie op dit terrein, vrouwen ervaren deze problemen veel
vaker dan mannen. Zij sluiten zich daarmee aan bij de opvoedings
gevoeligheid die in het hogere milieu in zijn algemeenheid heerst,
terwijl hun mannelijke milieugenoten de positieverbetering, ook
in het belang van het gezin, meer voorop stellen. De opvoeding en
het-zich-verdiepen erin zien deze mannen vooral als de taak van
de vrouw.
Op het terrein van de liefde wordt alleen onder de vrouwen een toe
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nemend belang geconstateerd. De vrouwen uit het hogere milieu
grijpen eerder gevoelsmotieven aan dan materiële motieven, zoals
dat in het lagere milieu vaker gebeurt.
Dan is er een viertal probleemvelden waarop het toenemend belang
alleen onder mannen te constateren valt, omdat de discrepantie
tussen vrouwen en mannen uit het lagere milieu erg groot is en
tussen de geslachten in het middenmilieu iets minder groot. Met
andere woorden alle vrouwen liggen op hetzelfde hoge niveau mèt
de mannen uit het hogere milieu. Het betreft communicatie, macht,
angsten/onmachtgevoelens en karakters. Mannen uit het lagere milieu
zien op deze terreinen minder vaak problemen liggen. Dit is mede
het gevolg van een grotere openheid tussen de echtgenoten in het
hogere milieu, waardoor een probleem dat de één (vaak de vrouw)
ervoer, ook tot een probleem van de ander (vooral de man) gemaakt
werd. De machtsaspecten van de relatie vormen hier een goed voor
beeld van. Menige man uit het lagere milieu zegt uit volle over
tuiging dat op dit terrein geen moeilijkheden waren, terwijl zijn
ex-vrouw het een probleem vindt dat haar ex-genoot altijd "de
baas" wilde zijn.
Tenslotte laat bewustwording een toenemend belang zien. Deze treedt
vaker op in het hogere milieu, wat nauw samenhangt met de daar
eerder plaatsvindende verspreiding van nieuwe ideeën, waaronder
ook de idee dat andere leefvormen mogelijk zijn. Opmerkelijk is
nog dat in het hogere milieu, vaker dan in de beide andere milieus,
op bepaalde terreinen beide ex-genoten als "actor" worden genoemd.
Het zijn de buitenechtelijke relatie, de macht en de verslavingen.
(Beiden hadden een buitenechtelijke relatie, beiden beheersten
afwisselend het 'toneel en beiden leden aan een verslaving.) Het
antwoord "beiden" komt in het lagere milieu weinig voor. Het wijst
op een grotere gelijkheid tussen man en vrouw in het hogere milieu.
De samenhang van de ervaren problemen met stroming/ideaalbeelden ligt
vaak op één lijn met die van het milieu. Beide invloeden zijn dan
moeilijk te scheiden. Dit komt omdat in het lagere milieu relatief
veel mensen met traditionele ideaalbeelden zijn aangetroffen. De
taakverdeling rond geldverdienen vertoont onder vrouwen wel een
andere samenhang, want naarmate de stroming een nieuwere is, wor
den meer problemen gevonden en geen U-curve zoals bij de milieus.
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in de ideaalbeelden naar een gelijke rol- en taakverdeling. De
zelfde bevinding betreft de huishoudelijke taakverdeling.
Terwijl de aanwezigheid van problemen rond belangstelling weinig
differentiëren naar milieus, is er sprake van een toenemend be
lang ervan bij nieuwere stromingen. Dit is een gevolg van het feit
dat bij nieuwere ideaalbeelden minder de exclusieve liefde in vage
termen, maar meer concreet de raakvlakken die mensen via bijv.
ieders belangstelling hebben, als hoofdzaak van de relatie worden
gezien. Bij het probleemveld liefde zien we dan ook (vooral onder
de mannen) dat in de traditionele stroming vaker moeilijkheden
worden onderkend dan in de nieuwere. De overige samenhangen zijn
vervlochten met en identiek aan de onder milieu genoemde. Daar
wordt dan ook vaak met ideaalbeelden van mensen verklaard waarom
de samenhang zo ligt. Een verband dat voor de stromingen belang
rijk is, is het relatief grote belang van, en spanningen rond, de
vriendenkring in de nieuwere ideaalbeelden.
De gevonden samenhangen zijn over de gehele linie beschouwd in
overeenstemming met de verwachtingen die in hoofdstuk III geuit
zijn. Hoewel er van toetsing van hypothesen geen sprake kan zijn,
hebben de meeste veronderstellingen steun gekregen vanuit het
empirische materiaal van dit onderzoek.
Van de godsdienstigheid blijkt regelmatig een effect uit te gaan dat
systematisch verschilt bij mannen en vrouwen. De godsdienstige
mannen noemen relatief veel problemen, de godsdienstige vrouwen
relatief weinig. Een belangrijke oorzaak is dat de vrouwen vaker
de buitenechtelijke relatie van de man beschouwen als (enige)
grote oorzaak. Deze vrouwen zeggen geen andere problemen ervaren
te hebben. Het lijkt een manier te zijn om aan te geven dat men
zelf niet de "schuldige" is. Want de idee van schuld speelt sterk
bij godsdienstigen die met echtscheiding te maken krijgen. Door
menige godsdienstige man wordt het aangeven van véél problemen voor
hetzelfde doel gebruikt. Hij wil zodoende "bewijzen" dat een schei
ding niet te voorkomen was met zoveel problemen. Beide gedragswij
zen getuigen van het centrale belang dat aan het huwelijk als le
vensband wordt gehecht. De tegenstelling wordt o.a. gevonden
op de terreinen: geldverdienen, aan/afwezigheid en opvoeding van
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Wat de hwelijksduur betreft, profileren de lange huwelijken zich
het duidelijkst met relatief de minste probleemvelden. Problemen
rond angsten, verwachtingen, macht, communicatie e.d. worden in
korte huwelijken vaker genoemd, alhoewel ze in lange huwelijken
bepaald niet ontbreken. In feite is over de gehele linie de samen
hang met huwelijksduur weinig opvallend en, als die er is, wordt
deze vooral veroorzaakt door de gezinsfase. Hat materiaal over
ziende mag hieruit de conclusie getrokken worden dat de echtschei
dingen zich veel meer als een tijdsverschijnsel, als tekenend voor
de jaren 70, manifesteren dan als een individueel bepaald veelja
rig proces. Eigentijdse probleemvelden zijn in alle huwelijken
aan te treffen en het is niet zo dat variatie in huwelijksduur
(volstrekt) verschillende beelden oplevert. Zou het om een weinig
maatschappelijk, maar sterk individueel bepaald proces gaan, dan
zou dit wel het geval zijn geweest.
De aanwezigheid van kinderen en de gezinsfase waarin men (bij uit
eengaan) verkeert, versterken begrijpelijkerwijs bepaalde proble
men. In gezinnen met erg jonge kinderen spelen financiële proble
men en geldverdienen een grotere rol, vooral voor mannen. Door
vrouwen in deze gezinsfase worden relatief vaak de onvervulde
verwachtingen genoemd alsook een onbevredigende vrijetijdsbeste
ding. Zij ervaren weinig sleur. Dit alles geldt ook in vergelij
king met hun leeftijdgenoten zonder kinderen, waardoor het effect
van leeftijd c.q. huwelijksduur min of meer is uitgeschakeld. In
gezinnen met kinderen zijn de problemen meer van praktische aard,
in die zonder kinderen betreffen ze vaker liefde, seksuele relatie,
uiteengroeien, karaktercombinatie e.d. In het drukke bestaan met
jonge kinderen, met belangrijke verantwoordelijkheden, krijgen de
"geestelijke problemen", aspecten rond de paarrelatie en rond
de levensbestemming, minder makkelijk een plaats. Dit gebeurt wel
als de kinderen ouder zijn, wat onder andere blijkt uit het feit
dat bewustwording relatief veel, vooral onder vrouwen, voorkomt
in de fase waarin de kinderen twaalf à achttien jaar zijn. Door
deze mensen worden ook de meeste problemen rond de taakverdeling
gememoreerd. Een aantal mensen, vooral vrouwen, ging beseffen dat
door de vrouw een nieuwe weg moest worden ingeslagen omdat de
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het huwelijk.
Het is begrijpelijk dat mensen die lange tijd in het huwelijk span
ningen ervoeren en/of relatief lang echtscheiding overwogen in het huwe
lijk, op vele terreinen meer problemen zien. Als zodanig springen

de volgende probleemvelden eruit: geldverdienen, financiële proble
men, belangstellingsverschillen, vrijetijdsproblemen, slechte con
flictuiting, verwachtingen, karakters en angsten. Men heeft lange
tijd, uit angst voor de omgeving of uit angst voor de toekomst,
deze zaken voor lief genomen. Vaak ook heeft men lang naar rede
nen gezocht om te kunnen scheiden.
Een omgekeerde samenhang, waardoor het breekpuntkarakter ervan
weer naar voren komt, zien we bij de buitenechtelijke relatie. Hoe
langer men echtscheiding overwogen heeft in het huwelijk, hoe min
der vaak zo'n verhouding als een wezenlijk probleem binnen de huwe
lijksrelatie wordt gezien. Een buitenechtelijke relatie (van de
ander) die de wens tot een scheiding versterkt, leidt sneller tot
deze gebeurtenis dan bijvoorbeeld een onbevredigende gezamenlijke
vrijetijdsbesteding of een als slecht ervaren karaktercombinatie.
Samenvoeging van de motieven (c.q. oorzaken, aanleidingen)

Met hetgeen in de voorgaande paragrafen aan bod kwam, is een beeld
verschaft vein de problemen die in huwelijken zoal aan de orde
(kunnen) komen. Er is evenwel geen duidelijk zicht verkregen op
het aantal problemen dat per individu kan optreden, noch op de
problemen die onderling samenhangen of de hoofdzaak vormen. In
deze paragraaf worden eerst kwantitatieve uitkomsten gegeven. Het
aantal problemen in het vrije verhaal wordt allereerst aan de
orde gesteld, vervolgens het aantal maal dat bij de gestructureer
de motievenvragen (9a t/m z) de respondent bevestigend heeft ge
antwoord op de vraag of het om een probleemveld gaat. Het kwali
tatieve gedeelte erna bestaat uit een onderverdeling van de (verhaal-)motieven in gebieden die voor de respondent de hoofdzaak
vormen. Een clustering van probleemvelden wordt aangebracht.
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De meeste vrije verhalen richten zich vooral op de periode dat het voorbije
huwelijk nog in tact was. Dit geldt voor ruim vier op de vijf respondenten. Vein
de overige vijftien procent richten enkelen (2%) zich hoofdzakelijk op de vóórhuwelijkse periode. Een gelijk aantal mensen, vooral mannen, legt de nadruk op
het juridische scheidingsproces. Da nahuwelijkse periode vormt bij drie procent
de hoofdzaak van het verhaal. De meesten van degenen die niet diep ingingen op
het ex-huwelijk (totaal 8%) beperken zich tot het emotionele scheidingsproces.
Het zijn vooral vrouwen uit lager en middenmilieu voor wie de scheidingswens
van de echtgenoot onverwacht is gekomen. De periode rond het uiteengaan over
heerst hm denken over scheiding; het zijn mensen die hun traditionele waarden
omtrent huwelijk en gezin behielden. Menigmaal wordt een buitenechtelijke rela
tie gezien als de reden van de ex-echtgenoot om te willen scheiden. Over de ge
hele linie hebben deze vrouwen het huwelijk als (redelijk) bevredigend ervaren,
waardoor de oorzaak geheel gezocht wordt in het optreden van een derde.
In Bijlage 2 wordt een volledige opsomming gegeven van de motieven die uit het
vrije verhaal (vraag 71 gedistilleerd zijn. Een meerderheid (75%) van de mensen
vlecht in hun verhaal drie tot zes motieven om te scheiden in. Het gemiddelde
ligt op ruim vijf motieven per individu. Het mag na het voorgaande geen bevreem
ding meer wekken dat vroiasen aanzienlijk meer zaken noemen dan mannen. Want
bijna steeds komen bij de afzonderlijke terreinen de vrouwen naar voren als de
genen die in meerdere of mindere mate de mannen overtroffen qua aantal dat een
probleem ziet. Deze percentages betreffen weliswaar de gestructureerde vraag,
maar dam kan verwacht worden dat het vrije verhaal een en ander weerspiegelt.
Eén op de drie mannen vertelt een verhaal met veel motieven (zes of meer) tegen
over ruim de helft van de vrouwen. Hieruit blijkt dat vrouwen doorgaans gron
diger de achtergronden voor zichzelf analyseerden dan mannen. Er blijkt boven
dien uit dat dit ook tijdens het huwelijk reeds meer gebeurde. Ook bij de 62
ex-paren is dit resultaat terug te vinden. Er zijn dertig paren waarvan de vrouw
meer motieven noemt dan de man, terwijl bij tien het verschil groot is (drie
of meerl. Dezelfde aantallen zijn voor de omgekeerde situatie negentien, resp.
vijf. Tenslotte noemen van dertien paren beiden evenveel problematische aspec
ten.
Meerdere verschijnselen zijn verantwoordelijk voor dit verschil. Er zijn indi
viduele factoren en factoren die verankerd liggen in onze maatschappelijke struc
turen en cultuur. De individuele factor karakter doet een verschil tussen men
sen ontstaan dat niet differentieert naar geslacht. De ene persoon is vasthou
dender, een ander wisselt makkelijker van contacten. De één is een diepgraver,
de ander is oppervlakkiger. Deze eigenschappen bepalen mede hoe sterk men zich
bezighoudt met een scheiding. De individuele factoren zijn overigens moeilijk
te scheiden van dat wat via cultuur de mens wordt aangeleerd. In onze cultuur
wordt de man meer het rationele onderwezen en de vrouw meer het gevoelsmatige
en koesterende. Gezien een en ander zou een oververtegenwoordiging van mannen
met veel verhalen over veelsoortige problemen verwacht mogen worden omdat zij
meer dan vrouwen geneigd zouden zijn het gebeuren te analyseren naar oorzaken
en motieven. In geringe mate is dit ook gebeurd. Enkele mannen hebben duidelijk
een aantal terreinen opzij geschoven als zijnde niet van wezenlijk belang voor
de scheiding. Zij hebben zich meer op een beperkt aantal oorzaken toegelegd dan
op motieven en aanleidingen. Het verschil is echter vooral te herleiden tot het
feit dat de man bepaalde dingen tijdens of na het huwelijk niet als probleem
ervoer terwijl de vrouw dit wel deed. De meer structurele kant van de rolverde
ling deelt zich. dan ook sterker mee dan de cultureel bepaalde en de individuele.
Voor vrouwen grijpt de gebeurtenis dieper in op hun bestemming en levensdoel.
Het huwelijk was menigmaal voor haar de belangrijkste identiteit. Als dat uit
een valt, is zij daar zeer intensief mee bezig. Bovendien is zij ook in het
huwelijk al degene die meer de problemen overdenkt en als wezenlijk ervaart.
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zichzelf vaker dan de man als degene die het initiatief nam tot de scheiding
(vgl. hoofdstuk VIII). Het blijkt dat vrouwen die zichzelf als zodanig beschou
wen, gemiddeld meer motieven noemen dan vrouwen die de man deze positie toeken
nen (zes, resp. viereneenhalf motieven). Dit is een begrijpelijk verschil, want
een eigen beslissing op dit terrein zal meer gronden hebben dan het geval is
wanneer de ander de knoop doorhakt.
Des te opmerkelijker is het daarom dat er bij de mannen geen verschil bestaat
tussen de situatie waarin zij zichzelf dan wel hun ex-vrouw aanwijzen als dege
ne die de beslissing nam (in beide gevallen gemiddeld vijf motieven). Bij de
analyse van het kwalitatieve materiaal kan dit ontbrekende verschil globaal uit
een drietal zaken verklaard worden. Ten eerste is er de eerder genoemde neiging
bij een aantal mannen het geheel te comprimeren tot een paar in hun ogen belang
rijke oorzaken. Ten tweede zijn er mannen, die de beslissing bij zichzelf leg
gen, terwijl uit hun verhaal blijkt dat zij relatief weinig (belangrijke) mo
tieven voor een scheiding hadden. Er is dan bij een aantal mannen sprake van
een soort eergevoel, van waaruit het acceptabeler is dat de beslissing om te
scheiden zelf is genomen. Dit verschijnsel komt bij vrouwen minder voor, het
geen ook cultureel verklaarbaar is. Een dergelijk eergevoel is bij vrouwen min
der sterk ontwikkeld dan bij mannen. Ten derde zijn er meer mannen dan vrouwen
die, ondanks het grote aantal problemen dat ze ervaren, het huwelijk in stand
willen houden voor vermeende belangen. Deze kunnen de carrière betreffen, maar
ook de reactie van de omgeving of de kinderen. Zij zijn beter dan vrouwen in
staat een moeilijke periode in het huwelijk te doorstaan, omdat - het kwam reeds
vaak aan de orde - het huwelijk niet hun enige belangrijke leefmilieu is.

Milieu en stroming/ideaalbeelden vertonen beide een samenhang met een aantal pro
blemen dat genoemd wordt in het vrije verhaal. Mensen uit het lagere milieu en
vertegenwoordigers van de traditionele stroming noemen gemiddeld minder motie
ven dan de anderen.. Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. Daarmee wordt
het effect van geslacht sterker want er zijn belangrijk meer vrouwen dan mannen
uit het lagere milieu onder de respondenten. Milieu en stroming versterken elk
aar in dezen maar een afzonderlijke invloed van beide valt wel te onderkennen.
Het gemiddeld aantal motieven per verhaal voor de drie onderscheiden milieucate
gorieën zijn: mannen - 4.6, 5.1, 5.7; vrouwen - 5.3, 5.5, 6.3. Het verschil komt
vermoedelijk in sterke mate voor uit het feit dat in de lagere milieus men min
der "getraind" is in het systematiseren van de ervaringen. Juist dit wordt ge
vraagd in het vrije verhaal; vanuit een eigen betoog dienen de gebeurtenissen
met hun achtergronden te worden weergegeven. De lange verhalen zijn relatief veel
te vinden bij de hoog-opgeleiden. De motieven liggen qua gemiddeld aantal per
verhaal als volgt over de vier onderscheiden stromingen verdeeld: mannen - 4.5,
4.9, 5.7, 7.0; vrouwen - 5.0, 5.4, 6.7, 6.6. Bij de afzonderlijke mensen, ook
binnen de verschillende milieus, valt te lezen dat degenen die hun waarden (belangrijkl in een nieuwe richting wijzigden, degenen zijn die meer problemen er
varen hebben in het ex-huwelijk. Deze gevoeligheid voor problemen heeft zich
doorgaans ontwikkeld in een geleidelijk proces naar bewustwording. Zij zijn ook
meer dan de anderen bezig geweest met de mogelijke oorzaken van het gebeuren.
Het is begrijpelijk dat mensen die lang een scheiding overwogen, alsook degenen
die in het ex-huwelijk veel en lange tijd spanningen/crises ervoeren, relatief
veel motieven meldden. Als de vierdeling: nooit spanningen/crises, korte span
ningsperiode, groot deel van het huwelijk spanningen, (bijna) het hele huwelijk
spanningen, wordt gehanteerd, dan zijn de volgende verschillen te vinden in het
gemiddeld aantal motieven per verhaal: mannen - 4.6, 5.3, 5.3, 5.0; vrouwen 4.0, 4.9, 6.0, 6.5. Dit "logische" verband is bij vrouwen consistenter aanwezig
dan bij mannen. Hoofdzakelijk wordt dit veroorzaakt door het feit dat juist enke
le mannen die lange tijd crises ervoeren geneigd zijn het geheel samen te vatten
in enkele oorzaken.
Hoewel de verschillen niet erg groot zijn en ten dele verhuld worden door an
dere samenhangen, gaat er van huaelijksduur c.q. leeftijd wel een zekere invloed
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blemen en motieven gemeld worden. Een aantal motieven is tijd- en gezinsfasege
bonden. Motieven rond de kinderen komen in deze huwelijken minder voor, maar
ook de motieven rond de veranderende positie van mannen en vrouwen. Taakverde
lingsproblemen, machtsproblemen, problemen in de seksuele relatie e.d. worden
onder de ouderen minder ervaren. Zij hebben overigens vaak reeds meer conces
sies gedaan. Ze zijn er daardoor ook langer aan gewend waardoor sommigen het
als "normaal" zijn gaan beschouwen.

Aantal problemen via de motieven-vragen
Hoewel verwacht mag worden dat er een nauw verband bestaat tussen het aantal
in het vrije verhaal genoemde motieven en het aantal malen dat desgevraagd per
probleemterrein bevestigend geantwoord wordt, gaat het toch om twee verschil
lende metingen. In het eerste geval moet men zelf de motieven verwoorden, in
het tweede geval kan men op ideeën worden gebracht; er kunnen zaken aan de orde
komen die men bij het spontaan vertellen vergeten is, maar die men wel belang
rijk vindt. Het veronderstelde verband is overigens sterk significant aanwezig,
hetgeen betekent dat ook vele andere samenhangen dezelfde zullen zijn.
Per individu wordt vastgesteld hoevaak "ja" is geantwoord op de vragen 9a t/m
9z (Bijlage 1), met uitzondering van vraag x, omdat te vaak dit gegeven onbe
kend is gebleven. Dat betekent een minimum van nul en een maximum van vijfen
twintig. Het minimum komt niet voor, het maximum eenmaal. Hierna volgt het aan
tal mensen dat een bepaald aantal problemen scoort, waaruit blijkt dat de meer
derheid (53%) 11 à 17 maal een probleemveld herkennen:
1 of 2 - 8 mensen
9 of 10 - 14 mensen
17 of 18 - 19 mensen
3 of 4 - 3 mensen
11 of 12 - 23 mensen
19 of 20 - 13 mensen
5 of 6 - 10 mensen
13 of 14 - 23 mensen
21 of 22 - 5 mensen
7 of 8 - 15 mensen
15 of 16 - 30 mensen
23,24,25 - 4 mensen
Als een vijfdeling wordt aangebracht van relatief weinig tot relatief veel pro
blemen, op basis van een min of meer evenredige verdeling over de categorieën,
dan zien we de resultaten die in tabel 35 zijn weergegeven. Deze vijfdeling
wordt ook gebruikt bij het zoeken naar samenhangen, waarvan de uitkomsten hier
na zijn weergegeven.

Tabel 35. Mate waarin, hij de gerichte vraag cp 25 terreinen, problemen worden
onderkend. Naar geslacht, in procenten.
Mannen

Vrouwen

Totaal

weinig problemen
(1 t/m 7 maal "ja")

21

13

17

tamelijk weinig problemen
(8 t/m 11 maal "ja")

28

17

22

gemiddeld aantal problemen
(12 t/m 14 maal "ja")

22

17

19

tamelijk veel problemen
(15 t/m 17 maal "ja")

20

31

26

9

23

17

veel problemen
(18 t/m 25 maal "ja")
Totaal

100 (n=76)

101 (n=91)

101 (n=167)
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gevonden dan onder mannen. Want bij de behandeling van de afzonderlijke gebie
den heeft bijna steeds een groter percentage vrouwen bevestigend geantwoord,
dan wel is gebleken dat er geen verschil is in dezen tussen de geslachten. Daar
het in deze paragraaf om een cumulatie van deze gegevens gaat, moet dit resul
taat hier worden teruggevonden. Voor de achtergronden van deze oververtegen
woordiging van relatief veel problemen onder vrouwen is in de voorgaande sub
paragraaf voldoende verklaring gegeven. Dat de verschillen hier nog groter
zijn dan bij de getelde motieven in het vrije verhaal, komt omdat de vrouwen
minder dan de mannen in staat zijn geweest in het verhaal al de motieven te
noemen. Bij de gerichte vraag wordt een aantal problemen alsnog herkend. Over
duidelijk blijkt al met al, dat de vrouwen die aan het onderzoek meededen be
langrijk meer problemen hadden te melden dan de mannen.
Opmerkelijk is de bijna ontbrekende samenhang tussen milieu en het aantal pro
blemen bij de gerichte vragen. Bij het aantal motieven Mit het vrije verhaal is
gebleken dat naarmate het milieu hoger is er meer motieven naar voren komen.
Opleiding noch milieu discrimineert, wat erop duidt dat het milieu-effect hoofd
zakelijk van doen heeft met een vaardigheid tot abstraheren en minder met de
werkelijke probleemervaring in de ex-huwelijkssituatie. Dit is reeds in de vo
rige sub-paragraaf verondersteld.
Het feit dat de samenhang met de streaming/ideaalbeelden wel aanwezig is, ver
sterkt de conclusie dat deze los van milieu het effect hebben dat mensen die
hun waarden in of na het huwelijk herzien, vaker zich van relatief veel proble
men bewust zijn. Ze hebben een grondiger denkproces doorgemaakt waarbij meer
aspecten in de analyse betrokken zijn.
De samenhangen van het aantal problemen bij de gerichte vragen met de aspecten
van de huwelijksfasering verschillen nauwelijks van degene die in de vorige
sub-paragraaf genoemd zijn, zodat aparte vermelding niet nodig is. Interessant
is verder nog de suggestie die gewekt wordt door de gevonden samenhang tussen
kwantiteit van de problemen enerzijds en huwelijksmotief anderzijds. Mensen
wier motief te karakteriseren is als "vlucht (van thuis)" of als "trouwen voor
de familie" noemen relatief vaak (erg) veel problemen. Een gemiddelde positie
nemen degenen in die trouwen om intrinsieke redenen ("houden van") of omdat
een kind op komst was. Weinig problemen worden gemeld door mensen die trouwden
zonder bewuste beslissing, als vanzelfsprekend "omdat 't zo hoorde".
De negatieve keuze vanuit familiedruk (meeste problemen) gaat in het huwelijk
al snel samen met een grote hoeveelheid problemen. Daarentegen hangt het onbe
wust volgen van de maatschappelijke tredmolen (minste problemen) samen met een
acceptatie van situaties die anderen wellicht als problematisch zouden ervaren.
De gedwongen huwenden vormen in feite een gemêleerde categorie, waaronder zo
wel mensen zijn die het huwelijk als een vlucht van thuis beschouwden, als
mensen die het min of meer vanzelfsprekend vonden met deze partner te zullen
trouwen. De zwangerschap heeft dat moment dan alleen vervroegd. Onder de men
sen die intrinsieke redenen voor het huwelijk noemen, zijn er relatief veel
die (snel) teleurgesteld werden in hun (hoge) verwachtingen.

Expressieve en instrumentele motieven
De hoeveelheid motieven zegt nog maar weinig over de aard ervan; het is moge
lijk dat problemen erg ik eikaars verlengde liggen zodat ze min of meer dubbel
geteld worden. Voor de rubricering en voor de weging van de zwaarte van de
problemen kunnen verschillende wegen ingeslagen worden. Allereerst worden hier
de verhaalmotieven zeer globaal onderverdeeld in een drietal categorieën. In de
volgende twee paragrafen worden elkaar aanvullende methoden gebruikt om weging
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en samenhang van de motieven te onderzoeken.
De verhaalmotieven èn de antwoorden op de vraag naar de belangrijkste motivatie
(vraag 80, Bijlage 1) zijn geanalyseerd vanuit de vraagstelling of er sprake
is van expressieve motieven en/of instrumentele motieven. In de bestaande lite
ratuur wordt dit onderscheid vaak aangebracht en ook in verband gebracht met
sociale kenmerken van de betrokkenen. Expressieve motieven zijn de motieven
die te maken hebben met gevoelens voor elkaar, begrip, communicatie, emoties,
affectie, seksualiteitsbeleving, karaktercombinatie, e.d. Ze zijn niet gericht
op materiële zaken en functionele aspecten. Hier is een aparte categorie ge
creëerd voor de motieven die de buitenechtelijke relatie betreffen en verder
als expreaaief-extem worden aangeduid. Dit onderscheid is aangebracht omdat
er een wezenlijk verschil ligt tussen problemen die ontstaan uit interne dan
wel externe emotioneel-affectieve bronnen. De instrumentele motieven behelzen
de meer zakelijke aspecten van de relatie, het gezamenlijk functioneren alsook
omgevingsaspecten. Het lijkt erop dat de indeling analoog ia aan die welke bij
de bestudering van de probleemvelden is gebruikt. Dit is echter niet volledig
het geval, want per onderwerp is nagegaan of de uitleg ervan in emotioneel-af
fectieve termen plaats vindt, dan wel tegen de achtergrond van zakelijke om
standigheden. Zo kunnen problemen rond huishoudelijke taakverdeling volstrekt
vanuit emotioneel-affectieve motieven uitgelegd worden, daarnaast kan - en
dat gebeurt vaker - de nadruk gelegd worden op de zakelijke problemen eromheen.
Hetzelfde geldt voor de opvoeding van kinderen, de bewustwording van nieuwe
leefwijzen e.d. Het blijft daarmee een keuze van de onderzoeker om een motiva
tie als expressief, instrumenteel dan wel als beide te betitelen. Hoewel grote
zorgvuldigheid betracht is bij de beoordeling, moet dit feit niet uit het oog
verloren worden. Bijlage 2 geeft een overzicht van het materiaal dat de basis
van dit werk vormt.
Uit de literatuur is gebleken dat de expressieve motieven overheersen
(Goode, 1956; Weiss, 1975; Mott/Moore, 1977; Chester, 19781, maar dat dit meer
voor de hogere dan voor de lagere milieus geldt (Levinger, 19761. In hoeverre
zijn deze bevindingen ook in dit materiaal terug te vinden?
Uit de uitkomsten betreffende de gerichte vraag blijkt duidelijk dat expres
sieve motieven de overhand hebben, hetgeen overeenkomt met wat de onderzoeks
literatuur op dit terrein meldt. Als bij de verhaalmotieven de drie onderschei
den typen gesommeerd worden, blijkt hetzelfde. Van Instrumentele motieven is
bij 64% van de verhalen sprake, van expressieve motieven bij 86%, en van ex
press ie f-externe bij S9%, Steeds scoren de mannen lager dan de vrouwen, maar
de verschillen zijn niet groot (instrumentele 59% resp. 67%; expressieve 83%
resp. 89%; expressief-extern 57% resp. 60%1. Relatief is het verschil het
grootst bij de instrumentele motieven. Dit is het gevolg van het feit dat meer
vrouwen dan mannen uit het lagere milieu geïnterviewd zijn.
Als de verhalen van de 62 ex-paren geanalyseerd worden blijkt overtuigend dat
de mensen wel een eigen werkelijkheid weergeven maar het gebeuren niet (bewust)
sterk vertekenen. Mant in geen enkele combinatie van verhalen is sprake van
een echte tegenspraak, in die zin dat alleen verschillende (combinaties van)
typen genoemd worden. Het gaat om een verschillende kijk op het gewicht van
bepaalde motieven, maar niet om volstrekt anderssoortige motieven. Daarom kan
bij de vraag naar de belangrijkste motieven van de respondent wel een duidelijk
onderling verschil bestaan. Dit is bij dertien paren het geval. Het vaakst (6x)
betrof het de situatie dat de vrouw de buitenechtelijke relatie van haar echt
genoot geheel verantwoordelijk voor het gebeuren stelt, terwijl de man expres
sieve motieven om te scheiden noemt. De omgekeerde situatie komt tweemaal voor.
Als de één geen hoofdmotieven voor de scheiding heeft ("voor mij hoefde 't niet"),
noemt de ander doorgaans expressieve motieven (13x1. Het vaakst komt de combi-
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natie voor dat beiden alleen expressieve motieven noemen (18x). Opmerkelijk is
nog het feit dat nooit beiden instrumentele motieven als de hoofdzaak zien en
bij slechts één paar wordt door beiden de buitenechtelijke relatie van een van
beiden als zodanig beschouwd.
Een samenhang met milieu is overtuigend aanwezig in de richting die ook Levinger
vond. In het lagere milieu is vaker sprake van instrumentele motieven, het ho
gere milieu scoort het hoogste bij de expressieve motieven. Analoog aan dat wat
in de paragraaf over de buitenechtelijke relatie gemeld is, blijkt dat de expressief-externe motieven in het hogere milieu het vaakst voorkomen, waarna
het lagere milieu volgt. Tabel 36 toont een en ander.

Tabel 36. Mate waarin eb verschillende typen motieven in het vrije verhaal
(vraag 7, Bijlage 1) en in de gerichte vraag (vraag 8o, Bijlage 1)
voorkomen naar milieu en geslacht. In procenten. (Totaal is meer dan
100% bij het "vrije verhaal" omdat men meerdere typen kon noemen.)
Totaal

Mannen

Vrouwen

1

2

3

1

2

3

1

2

3

expressieve

81

84

94

83

79

88

81

89

100

expressiefexterne

59

54

63

66

52

54

56

57

72

instrumentele

75

61

55

65

59

54

81

63

56

Vrije verhaal:

Gerichte vraag:
expressieve

53

58

71

48

62

66

56

53

76

expressiefexterne

19

22

12

9

24

0

25

20

24

instrumentele

15

15

4

13

17

0

17

13

8

geen motieven

14

12

18

22

7

29

8

17

18

1 - Lager milieu; 2 - Middenmilieu; 3 - Hoger milieu

Behalve de verschillen rond de typen motieven tussen de milieus die bij vrou
wen consistenter naar voren komen, zijn ook nog de percentages "geen motieven"
van belang. Bij vrouwen en mannen is er van een tegengestelds situatie sprake
in de verschillende milieus, in het middenmilieu zijn er meer vrouwen dan man
nen die "geen motieven" hebben, in de beide andere milieus is van het omgekeer
de sprake. De situatie van de vrouw uit het lagere en uit het hogere milieu
kan namelijk in zoverre hetzelfde zijn dat beiden denken te winnen bij een
scheiding: de eerste in materieel opzicht, de tweede in zelfstandigheid en
onafhankelijkheid. In het middenmilieu zijn er meer vrouwen die het risico van
een scheiding (te) groot vinden. Tenslotte kan in de tabel ook gelezen worden
dat een belangrijk groter percentage vrouwen dan mannen uit het lagere milieu
(mede) instrumentele motieven noemen (81% resp. 65%). Meer dan hun ex-echtge
noten hebben ze financiële perikelen, schulden e.d. als belangrijke huwelijks
problemen ervaren.
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Opmerkelijk ia daarbij het versterkende effect ten aanzien van de buitenechte
lijke relatie. Het zijn vooral mensen met een traditioneel waardenstelsel die
deze relatie (van de ander) blijven zien als de belangrijkste oorzaak van de
scheiding. Bij mensen met nieuwe ideaalbeelden (stroming 5 en 6/7) komt deze
situatie niet voor. Steeds worden eventuele relaties met derden van bijkomend
belang geacht. Dit is begrijpelijk want onder deze mensen zijn er velen die een
waardenstelsel aanhangen waarin seksuele relaties met anderen niet bij voorbaat
uitgesloten worden.
Een duidelijke samenhang met huwelijksduur c.q. leeftijd valt nauwelijks te
onderkennen. Expressieve zowel als instrumentele motieven worden onder alle
categorieën ongeveer evenveel aangetroffen. Een uitzondering vormt de verhou
ding met een derde. Deze komt bij de ouderen, c.q. lange huwelijken, zoals
reeds eerder gesignaleerd, relatief weinig voor. Huwelijken zonder kindeven
worden gekenmerkt door relatief veel expressieve motieven, vanuit huwelijken
met alleen zeer jonge kinderen daarentegen wordt het vaakst over instrumentele
zaken gesproken. Verder zal het geen verwondering wekken dat mensen die lang
echtscheiding overwogen alsook degenen die relatief veel en lang spanningen er
voeren in het huwelijk vaak meerdere typen motieven vermelden. Negen op de tien
van deze respondenten doen dat. Tenslotte zeggen de vrouwen die de buitenechte
lijke relatie als enig motief zien steeds dat de ex-man de beslissing nam om te
scheiden. Voor de mannen in dezelfde situatie geldt dit niet. Ook als een bui
tenechtelijke relatie van de ander in hun ogen de oorzaak was, zien zij zichzelf
vaker als de beslisser.

Een analyse van motieven-clusters
In de vorige sub-paragraaf is het vrije verhaal en het antwoord op de vraag
naar de belangrijkste scheidingsreden(enL geanalyseerd op de aanwezigheid van
expressieve en instrumentele elementen. De antwoorden op de vragen 9a t/m z,
in hoeverre verschillende aspecten de scheiding mede bepaald hebben, kunnen ge
analyseerd worden met behulp van de computer. Nagegaan kan worden in hoeverre
een bevestigend antwoord op het ene onderdeel een bevestigend antwoord op een
ander onderdeel "voorspelt". Zo'n positieve samenhang betekent dat problemen
op de beide terreinen vaak samengaan. Ook een negatieve samenhang kan gevonden
worden, wat erop duidt dat als er problemen ervaren zijn op een bepaald terrein,
er op het andere veelal sprake is van een ontbreken van belangrijke moeilijk
heden. Dan kan daarna gepoogd worden een cluster te vinden van terreinen die
onderling verband houden. Door middel van een matrix, waarbij alle vijfentwin
tig terreinen (Sx is niet opgenomen omdat van te velen het antwoord onbekend
bleef), onderling met elkaar gecorreleerd worden, kan deze analyse worden uit
gevoerd. Er moet op gewezen worden dat de analyse de inzichten van de respon
denten betreft en niet een interpretatie ervan. Deze respondenten beantwoorden
de vragen bevestigend of ontkennend.
Over de gehele linie zijn er veel meer positieve verbanden dan negatieve aan
wezig. De negatieve verbanden die zich voordoen, zijn geen van alle sterk. De
negatieve correlaties zijn praktisch alle te vinden op de terreinen "buiten
echtelijke relatie(sl" en "sleur", hetgeen, hoewel ze niet zo sterk zijn, niet
zonder betekenis is. Wat de buitenechtelijke relatie betreft, wil het zeggen
dat vaak een ontbreken van problemen in de ogen van de respondent saunenging
met de (plotse1 relatie van de ander. Als mensen wel andere problemen noemen,
wat vooral gebeurt als men zelf een verhouding had, dan blijkt dat er een grote
variatie is in de terreinen die naar voren worden geschoven. Overigens, uit het
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terreinen zijn die zeer vaak probleemloos waren als een buitenechtelijke rela
tie de scheiding mede bepaalde. Uit dit al blijkt dat de buitenechtelijke re
latie voor een aantal respondenten een op zichzelf staande gebeurtenis was die
de scheiding in hun ogen in hoge mate veroorzaakte. Dat ook het probleemveld
sleur veel negatieve, overigens niet sterke, verbanden laat zien, is eveneens
verklaarbaar. Belangrijke problemen op welke terreinen dan ook verminderen vaak
het sleurgevoel. Er zijn kennelijk weinig probleemvelden die systematisch een
als negatief ervaren sleurgevoel in de hand werken. Evenmin zijn er terreinen
waar vaak problemen ontstaan als dit sleurgevoel aanwezig is. Sleur wordt ech
ter veel minder beschouwd als een belangrijk scheidingsmotief dan de buitenech
telijke relatie, hetgeen bij de afzonderlijke behandeling blijkt. Hoewel de
interpretatie van de onderzoeker is dat het wel om een mede-oorzaak gaat, kan
hier dus niet gesproken worden van een op zichzelf staand motivatiegebied.

Sterk positieve verbanden tussen probleemgebieden zijn regelmatig aan te tref
fen. Er zijn klaarblijkelijk probleemgebieden die vaak gezamenlijk optreden.
De acht sterkste samenhangen betreffen de problemen op de volgende terreinen:
1. belangstelling - vrijetijdsbesteding; 2. lichamelijk geweld - conflictuiting;
3. omgang met vrienden - omgang met collega's; 4. angsten - conflictuiting;
5. taakverdeling geldverdienen - financiële punten; 6. macht - angsten; 7. ka
rakter - conflictuiting; 8. communicatie - conflictuiting.
Het zijn stuk voor stuk correlaties die begrijpelijk en verklaarbaar zijn. Het
een heeft het ander tot gevolg en er treedt een onderlinge versterking op, of
van beide is tegelijkertijd sprake, waarbij onderlinge versterking ook waar
schijnlijk is. De oorzaak - gevolg relatie is moeilijk aan te geven, bovendien
kan deze verschillend liggen per individu. Een onbevredigende conflictuiting
kan leiden tot lichamelijk geweld, maar bij anderen, waar bijvoorbeeld de agres
sie in belangrijke mate voortkomt uit een driftig karakter, kan dit geweld een
onbevredigende conflictuiting tot gevolg hebben. Problemen rond karakter en
rond verschil in achtergronden zijn de enige terreinen die hoofdzakelijk als
een oorzaak van andere problemen beschouwd kunnen worden.
Een centrale plaats nemen de problemen rond de aonfliatuiting in door het grote
aantal sterk positieve correlaties (15 van de 24) met andere probleemvelden.
Het lijkt misschien aannemelijk dat teveel ruzies, of het als negatief ervaren
ontbreken van ruzies, veelal het gevolg zijn van andere problemen. Daarnaast
moet echter niet de autonome werking ervan uit het oog worden verloren. Een
bevredigende conflictuiting in het algemeen kan namelijk belangrijke problemen
op andere terreinen voorkomen of in de beleving van het individu van minder be
tekenis maken. Ook als de verhalen erop nagelezen worden, blijken problemen
rond de conflictuiting vaak lange tijd een rol van betekenis te hebben gespèeld.
De enige terreinen waarbij nauwelijks van een correlatie met problemen rond
conflictuitingen gesproken kan worden, zijn "omgang met collega's" en "aan-/afwezigheid van kinderen", alsook - hetgeen in het verlengde van het in de voor
gaande alinea besprokene ligt - "buitenechtelijke relatie" en "sleur". Eerder
al bleek dat problemen rond lichamelijk geweld, angsten, karakter en communica
tie de sterkste samenhangen laten zien met problemen rond conflictuiting. Voor
al bij karakter kan er sprake zijn van een duidelijke oorzaak-gevolg relatie.
Een verschillende instelling van beiden (open tegenover gesloten, conflictuiting
tegenover harmoniegericht e.d.I wordt dan als oorzaak van het onbevredigende
conflictklimaat beschouwd.
Op een goede tweede plaats van hoge integratie komen de problemen rond maaht.
Er is sprake van dertien sterke correlaties. Bij zes factoren ontbreekt een
verband met de machtsproblemen. Het zijn behalve problemen rond sleur en bui
tenechtelijke relatie(sl, de problemen rond omgang met familie, omgang met col
lega's, uiteengroeien en verslavingen. Een machtsstrijd of een onevenwichtige
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moeilijkheden of veroorzaakt ze, vooral als de machtsproblemen in het huwelijk
manifest zijn. Op andere terreinen wordt de machtsstrijd bewust "uitgespeeld".
Daarmee vormen problemen rond macht(sverdeling) naast die rond conflictuiting
een fundamenteel element in de scheidingen. Opmerkelijk is nog dat bij uiteen
groeien maar weinig sprake is van machtsaspecten. Dit is niet onbegrijpelijk,
want een als negatief ervaren machtsrelatie geeft betrokkenheid weer. Bij uit
eengroeien ontbreekt deze betrokkenheid vaak, waarbij wel sprake kan zijn van
een als negatief ervaren conflictklimaat, vooral door een te weinig aan ruzies.
Een even sterke positie wat betreft de hoge integratie heeft het probleemveld

vrijetijdsbesteding met sterke verbanden met twaalf andere probleemgebieden.

Met drie factoren is een correlatie afwezig. Dit bevestigt een al eerder uit
gesproken verwachting dat dit terrein een meer centrale plaats inneemt dan de
geringe uitvoerigheid in de vrije verhalen doet vermoeden. Mensen zijn zich niet
sterk bewust van de betekenis van dit terrein. Vele zaken uiten zich in de vrije
tijdsbesteding, maar een onbevredigende vrijetijdsbesteding kan ook veel wrevels
op andere terreinen veroorzaken, met name in de communicatiesfeer. Bij het
sterkste verband, namelijk dat met belangstelling, kan zowel het een als het
ander een oorzaak zijn van de samenhang. Het op een na sterkste verband doet
zich voor tussen opvoeding van kinderen en vrijetijdsbesteding. Problemen op
het ene terrein versterken de problemen op het andere.

Met dit al mogen problemen rond oonfliotuiting, maaht en vrijetijdsbe
steding als "machtige" componenten worden gezien van een al dan

niet bevredigend huwelijks- en/of gezinsklimaat.
Probleemvelden die eveneens samengaan met relatief veel andere,
zijn: taakverdeling ten opzichte van geldverdienen; belangstellin
gen; cómmunicatie; opvoeding van kinderen; angsten/depressies;
karakter(combinatie). Terreinen die daarentegen maar relatief wei
nig (drie of minder1 sterke correlaties met andere hebben, zijn:
omgang met familie; omgang met collega's; financiële aangelegen
heden; aan-/afwezigheid van kinderen.
Het laatstgenoemde terrein behelst een grote variatie in de aard van de proble
men, waardoor deze geringe integratie te verklaren is. Opmerkelijker i3 de af
zonderlijke plaats die het probleemgebied omgang met de familie inneemt. Er be
staat een samenhang tussen dit terrein en de problemen rond omgang met vrien
den, sociale achtergrondverschillen en conflictuiting. Daarmee blijken familieproblemen, die voor menigeen moeilijke aspecten in de relatie kunnen brengen,
weinig beïnvloed te worden door andere relatie-aspecten. Problemen rond de
familie vormen een kracht die ook werkelijk van buiten komt, van waaruit wel
belangrijke ruzies en meningsverschillen voort kunnen komen. Dat bij een als
problematisch ervaren verschil in achtergronden ook de omgang met familie regel
matig problemen oplevert, is begrijpelijk. De financiële problemen, die wel een
sterke samenhang vertonen met moeilijkheden ten aanzien van de taakverdeling
rond geldverdienen, macht, conflictuiting en handtastelijk optreden, staan ook
relatief geïsoleerd. Hier is eveneens sprake van een tamelijk autonoom opereren
de kracht die deels van buiten komt. Een relatief laag inkomen levert eerder
problemen op dan een relatief hoog inkomen. Hoewel daarbij zeker een beleving
van de mogelijkheden een rol speelt, is hier toch ook sprake van objectieve
verschillen. Problemen ervaart men vooral in een agressief huwelijks- of gezins
klimaat waarin sprake is van een gespannen machtssituatie.
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blemen opleveren voor gehuwden, maar tamelijk los staan van andere
probleemgebieden. Het zijn de omgang met de familie, de financiële
aangelegenheden en de buitenechtelijke relatie.
Een aantal probleemvelden vormt een duidelijk cluster. Ze treden
relatief vaak tezamen op. Een tweetal clusters is te onderscheiden.
Het eerste bestaat hoofdzakelijk uit relatie factoren en individuele
factoren. Het valt te omschrijven als gevoelsmatige aspecten van de
onderlinge omgang. Problemen op de volgende terreinen behoren tot dit

complex:
Karakter
Verwachtingen

Macht

Vrijetijdsbesteding

Conflictuiting

Communicatie

Angsten
Het cluster wordt hierna toegelicht met de gevallen van twee exparen waarvan in het eerste geval alleen de vrouw en in het tweede
geval beiden alle factoren als een probleemveld ervaren. Het ver
haal van de mensen is gecomprimeerd weergegeven.
Mevrouw W. (29 jaar, 4 jarig huwelijk zonder kinderen, hertrouwd, mid
denmilieu) .
"Ik had verwacht dat je in een huwelijk veel dingen samen zou doen.
Maar de wil van m'n ex-man was wet, hij deed alleen waar hij zelf zin
in had. Ik had 't gevoel dat hij nauwelijks naar me luisterde, wat een
enorm gevoel van onmacht met zich mee bracht. De ruzies waren niet te
tellen. Je wordt er erg sjaggerijnig van, dat je er niet doorheen kunt
breken. Dingen die je best zou willen zeggen, bijvoorbeeld: Zullen we
uitgaan?, dan krijg je een grauw en een snauw. En dem hou je je mond
maar weer, ook al ben je pas 22 jaar. Hij liet me altijd alleen thuis
zitten 'e avonds, dan deed hij vrijwilligerswerk. Ik was erg bang voor
m'n ex-man, dus hij had ontzettend veel macht. Als tegenreactie ging
ik in m'n tweede huwelijk over m'n nieuwe man heenwalsen. Zo van: nu
ben ik de baas."
Mijnheer S. (33 jaar, alleenwonend)
"De communicatie was af en toe wel slecht. Met ruzie enzo waren er wei
nig problemen. Ik ben erg zwijgzaam, dat kan wel moeilijk zijn in de
communicatie; maar daardoor lopen ruzies ook niet zo hoog op. Ik had
meer macht omdat zij geestelijk tegen me opkeek onder andere omdat ik
ouder was en meer opleiding had. Maar ook m'n karakter is een oorzaak:
ik ben nogal eigenwijs en wel eens doordrammerig."

Mevrouw B. (33 jaar, 8 jaar getrouwd, twee kleine kinderen, eenouder
gezin, hoger milieu)
"Ik had hoge verwachtingen over samen delen en samen doen in het huwe
lijk, wat betreft huishoudelijk werk, maar ook wat betreft gevoelens,
warmte, tederheid. We waren allebei bang, vage angsten, die wel te maken
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kwam er een machtsstrijd en vele ruzies. Op zichzelf zijn ruzies wel
een goede zaak, maar onze ruzies werden nooit opgelost. Ze leverden
niets op. Er was nooit sprake van echt contact, dus de communicatie
ontbrak in feite. Ons verschil in karakter is een van de oorzaken. Ik
ben dromerig van aard en hij is heel concreet ingesteld."
Mijnheer F. (35 jaar, alleenwonend)
"Mijn angst had te maken met een minderwaardigheidsgevoel ten opzichte
van mijn vrouw. Ik had wel meer opleiding, maar zij had meer nagedacht
over de dingen. Geestelijk voelde ik me vernederd want zij liet 't
slinks merken. Dat had ze nodig omdat ze een minderwaardigheidsgevoel
had. In haar jeugd had ze te weinig aandacht gekregen. Over alles werd
ruzie gemaakt en er was geen sprake van echte communicatie. We konden
elkaar niet echt bereiken. Er werd, los van de ruzies, alleen over
koetjes en kalfjes gepraat.

Een tweede cluster bevat meer factoren van het gezinsfunctioneren
en is daardoor meer concreet op aspecten van het dagelijks leven
gericht. Soms gaat het samen met lichamelijk geweld en financiële
problemen, maar deze verbanden zijn minder sterk. Dit cluster, dat
omschreven kan worden als concrete omgang3a3peoten, is veelal een spe
cificatie van het voorgaande. Van degenen die hun ex-relatie min
of meer kenschetsen in de termen van het hiervoor behandelde gevoelsmatig-relationele complex, zag ongeveer de helft ook deze
practische aspecten als centrale problematiek. De volgende facto
ren maken van het cluster deel uit:
Taakverdeling geldverdienen
Taakverdeling huishouden
Opvoeding van de kinderen
Belangstelling
Vrijetijdsbesteding

Macht
Conflict-uiting
(Lichamelijk geweld)
(Financiële aangelegenheden)

Het zijn belangrijk meer vrouwen dan mannen die dit complex van
problemen aan de orde stellen. Hierna worden gevallen van vier
paren weergegeven waarin (bijna al) deze problemen bij tenminste
een van beiden zijn aangetroffen.
Mijnheer Z. (49 jaar, 18 jaar getrouwd, twee kinderen bij ex-vrouw,
alleenwonend, lager milieu)
"Huishoudelijk heb ik erg veel moeten doen in m'n ex-huwelijk. Wat ik
't ergste vond, was, dat m'n ex-vrouw me karweitjes opdroeg, bijvoor
beeld een tweede kopje koffie inschenken, als er visite bij was. M'n
ex-vrouw had ook een betaalde baan, maar ik vond dat zij me teveel
liet voelen dat het een gunst en een genade was dat ze werkte. Er
werd teveel op afbetaling gekocht en daar hadden we ruzie over. Ze
wilde alles hebben om ten opzichte van de buren te kunnen pronken.
Daarom poetste ze ook het huis teveel. De ruzies gingen steeds over
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men op. M'n ex-vrouw vond dat ik de jongste te veel voortrok. Lichame
lijk geweld was maar weinig voorgekomen; als 't eens was gebeurd kwam
het omdat m'n ex-vrouw en haar moeder me zo treiterden.
Mevrouw T. (42 jaar, hertrouwd, twee kinderen)
"M'n man had het voor het zeggen. Ik had niets in te brengen. Er kon
nauwelijks wat geld af voor gewone dingen en zeker niet voor het kopen
van leuke dingen. Om kleren te krijgen moest ik 's avonds krom liggen
voor de sex. Als ik verdiend had, moest ik m'n geld bij de deur aan
hem afgeven. Ik kreeg nauwelijks genoeg. Ik werd veel geslagen, maar
niemand wist daar iets van. Pas in 't huwelijk was hij agressief ge
worden. Ik verafschuw ruzie en geweld, ging er het liefst voor op de
vlucht. Maar er was geen ontkomen aan. Het slaan van de kinderen vond
ik het ergste."

Mevrouw T. (26 jaar, zes jaar getrouwd, een kind, hertrouwd, midden
milieu)
"Mijn ex-man had altijd kritiek op m'n huishouden en hij wilde dat ik
ook ging werken. Maar ik kon geen baan vinden. Er waren altijd schul
den, wat het gevolg was van zijn materialistische en egoïstische in
stelling. We blowden en tripten veel, maar gingen er nooit eens leuk
op uit. Hij was zich van al die dingen niet bewust. De opvoeding van
ons kind moest ik in m'n eentje doen. Hij heeft 't nooit gezegd,
maar ik had 't idee dat het kind voor hem een belemmering vormde.
M'n ex-man sloeg wel eens, maar dan werd ik zelf gelijk ook erg
agressief."
Mijnheer N. (28 jaar, woont samen)
"Ik heb niet zoveel problemen gemerkt. Wel vond ik dat mijn ex-vrouw
zich er maar slecht bij neer kon leggen dat sommige dingen financieel
niet konden. Ik moest overwerk doen om de schulden zo laag mogelijk
te houden en overwerk vind ik niet bevorderlijk voor een huwelijk."

Mevrouw D. (37 jaar, 12 jaar getrouwd, parttime baan in huwelijk, twee
kinderen, woont met deze kinderen, lager milieu)
"De taakverdeling leverde problemen op. Als ik ging werken en thuis
kwam, was het nog een puinhoop. Hij zag mijn werken als een pleziertje.
Ik zag uit naar de weekenden maar het was altijd een teleurstelling.
Er was geen gezelligheid. M'n ex-man wilde de kinderen wel eens slaan,
maar dat vond ik niet goed. Ik vond dat hij veel meer aandacht aan de
jongste dan aan de oudste gaf. Echte ruzies waren er niet. Het was
meer het ongrijpbare. Hij kon z'n eigen gevoel niet vertellen. Dan
zei ik: wat denk je nou? En dan was zijn antwoord: laat me nou met
rust. Ik vind dat m'n man in woorden de machtigste was, dat heb ik
nu pas ontdekt. Ik kon niet tegen hem op. Ik durfde me niet kwaad
te maken, want dan ging hij zich beklagen. Indertijd had ik niet in
de gaten dat dat zo lag."
Mijnheer G. (40 jaar, hertrouwd)
"Wel veel problemen, (...laconiek...) maar ach wat wil je. In feite
had ik maar weinig verwachtingen van het huwelijk. Ik leefde van de
ene op de andere dag. Ruzies waren moeilijk omdat ik maar heel kort
boos kan zijn en daar werd zij dan weer boos over. Ik reageerde mijn
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niet bij de pakken neerzitten."

Mevrouw H. (40 jaar, 14 jaar getrouwd met drie kinderen, woont alleen
met de kinderen, hoger milieu)
"Er waren problemen over de huishouding. M'n ex-man deed alleen iets
als het hem uitkwam, het werd niet echt gedeeld. Ik kon met hem moei
lijk over z'n werk praten omdat hij zo verstandelijk is. Ik denk dat
m'n ex-man mij een gebrek aan belangstelling zal verwijten. In het
begin meende ik ook echt dat ik er te dom voor was, maar daar ben ik
van teruggekomen. Ik vind mezelf wel veel onzekerder dan m'n ex-man,
ook in de opvoeding. Het leidde tot een meer behoudende opstelling
van mij. Ik vind dat ik geen enkele invloed op z'n beslissingen had,
wat zijn collega's nog wel eens dachten. Hij is erg verstandelijk ge
richt, en dan krijg je het, dat wakkert macht aan. Maar ik heb mezelf
ook in die machtssituaties laten zetten."
Mijnheer G. (44 jaar, woont alleen)
"Het was tekenend dat mijn ex-vrouw nooit mijn geschriften las. Ze
sliep veel uit en liet me veel huishoudelijk werk doen terwijl mijn
werk me soms ook erg opeiste. Ook kinderen naar school brengen, deed
ik regelmatig. Ik neem aan dat zij ook veel bezwaren tegen mij had,
maar die laat ik weg want ik vloei niet over van zelfkennis. Ik weet
niet wat zij dacht. Ik denk dat ik de macht had, hoewel
? Er wer
den toch ook veel compromissen gesloten, eigenlijk zoveel dat je niet
meer weet wie je zelf bent. Je wordt een soort compromis dat compromis
sen sluit."

Een afzonderlijke matrix voor mannen en vrouwen levert enkele nuan
ceringen op van het hier geschetste beeld. Een relatief sterk ver
band met andere probleemvelden hebben voor mannen de vrijetijds
besteding, de opvoeding van de kinderen, de onderlinge communica
tie en de conflict-uiting. Het gaat om zaken die voor mannen een
wezenlijk deel zijn van het gezinsleven. Behalve ruzie en communi
catie hebben voor de vrouwen angsten, belangstelling, karakters,
taakverdeling geldverdienen en vrijetijdsbesteding een centrale
plaats. De relatie-aspecten hebben daarmee bij vrouwen een meer
centrale plaats dan bij mannen. Over de gehele linie liggen de
uitkomsten evenwel sterk in het verlengde van de resultaten voor
de gehele groep respondenten.
Het eerste cluster van gevoelsmatige relatieproblemen kan aange
merkt worden als een "basis cluster" dat als motieventerrein bij ve
len terug te vinden is. Het feit dat het tweede cluster zowel de
ze expressieve alsook instrumentele probleemvelden bevat, kan
evenwel betekenen dat deze instrumentele problemen belangrijke
dieperliggende oorsaken zijn. Niet ieder is zich ervan bewust.

1
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delijke taakverdeling, een laag inkomen weggedrukt te worden omdat
men ervan uitgaat dat deze zaken toch niet te veranderen zijn.
Opmerkelijk is dan ook dat vrijetijdsbesteding wel in beide clus
ters voorkomen: deze lijken wel voor verandering vatbaar te zijn.
De taakverdeling en andere instrumentele zaken kunnen daarmee een
belangrijke grondoorzaak zijn om gevoelsmatige relatieproblemen
op te roepen. Sommigen zijn zich er niet bewust van of hebben zich
bij een en ander neergelegd waardoor ze in het eerste motievencluster van gevoelsmatige aspecten van de onderlinge omgang terecht
komen. Anderen zijn zich deze zaken wel bewust, zij vallen daar
door in het tweede cluster van concrete omgangsaspecten. Tenslotte
zijn er uiteraard ook nog paren waarbij problemen op het expres
sieve vlak werkelijk de grondoorzaak vormen.
Hoofdmotief

Veel is er in de gesprekken gepraat over oorzaken en motieven van
de scheiding, op vele punten van het interview zegt men er ver
schillende dingen over die echter wel onderling tot een geheel
te vormen zijn. Zo komen er veelkleuriger verhalen voor de dag
die in het voorgaande in vele onderdelen geanalyseerd zijn. Voorts
is de hoeveelheid motieven bestudeerd, de aard van de motieven in
het vrije verhaal en de samenhang van motieven. De poging om daar
naast ëÊn belangrijke noemer te vinden per verhaal kan het inzicht
in het gebeuren en in de verdere samenhangen verdiepen. Het benoe
men van deze centrale motivatie is een taak van de onderzoeker op
basis van àlle geleverde informatie. De respondent is wel gevraagd
naar het belangrijkste motief van de scheiding en het antwoord op
deze vraag kan ook duidelijk in een bepaalde richting wijzen. Maar
als dit antwoord nauwelijks weergeeft wat in het verdere verhaal
centraal staat, is het toch niet zinnig het als hoofdmotief te be
stempelen. Voor deze ene vraag zijn gemiddeld enkele minuten uit
getrokken, terwijl het vertellen over motieven en oorzaken zo'n
twee à drie uur in beslag neemt.
Zorgvuldig zijn de verhalen en de antwoorden op de open gestructureerde vragen
bestudeerd teneinde na te gaan welk motief/oorzaak/aanleiding voor de respondent
van het meeste belang is. Omdat mensen lang niet altijd duidelijk een onder
scheid aanbrengen tussen oorzaak, motief en aanleiding en omdat hun eigen visie op
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behoeven overigens niet steeds de eigen motieven te zijn, sommigen leggen veel
meer nadruk op de motieven van de ander om te willen scheiden. Hier is door mij
een inhoudsanalyse uitgevoerd van de verhalen van de respondenten op verschil
lende terreinen. Daarbij staat de werkelijkheid van de geïnterviewde centraal
en niet mijn interpretatie. Als voor de respondent, blijkens het gehele ver
haal, een buitenechtelijke relatie de scheiding volledig heeft veroorzaakt,
dan wordt dit ook het hoofdmotief. Het is niet reëel op basis van een eenmalig
interview met de twee ex-partners afzonderlijk, als onderzoeker te suggereren
tot een "objectieve" werkelijkheid te kunnen komen, zo die er al zou zijn. Ook
hier komt dus nog steeds de beleving van de respondent naar voren, echter door
mij samengevat. Een dergelijke indeling biedt altijd minder herkenningsmoge
lijkheden voor het individu dan een behandeling van alle afzonderlijke aspec
ten, omdat de werkelijkheid zoveel gevarieerder is. Een dergelijke samenvoeging
is vooral bedoeld om een overzichtsbeeld te geven en naar samenhangen te zoeken.
Met een dergelijke typologie wordt de werkelijkheid altijd in zekere mate ge
weld aangedaan.

De indeling van de hoofdmotieven is mede gebaseerd op de uitkomsten
van de onderlinge correlatie van de factoren. De centrale plaats
die de manier van conflictuiting blijkt te hebben, geeft aanleiding dit
aspect als een indelingscriterium te gebruiken. Hetzelfde geldt
voor de latent of manifest aanwezige machtsstrijd. Uit de eerder be
handelde tweedeling van probleemgebieden die vaak samengaan komt
verder naar voren dat sommigen zich louter beperken tot gevoelsmatig-relationele problemen, terwijl anderen daarbij concrete
functioneringsproblemen noemen. In het algemeen kan aangegeven wor
den of men meer vaag blijft in de hoofdraotivatie, dan wel concreet
zich toespitst op "tastbare" aspecten. De indeling en onderverde
ling van motieven die straks nader wordt toegelicht, wordt hier
onder weergegeven. Een aantal indelingscriteria wordt erbij ver
meld.
Hoofdmotivaties van de scheiding van de 167 respondenten:
I Relationele tekorten (expressief):
1) Aandacht-tekort (concreet tekort);
2) Liefde-tekort

(vaag gevoelstekort);

3) Begrip-tekort

(vaak communicatie tekort).

II Buitenechtelijke relatie (expressief-extern):
1) Een buitenechtelijke relatie

(concreet, weinig conflictueus);

2) Vele buitenechtelijke relaties (concreet, conflictueus).

v
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1) Uiteengroeien
(vaag, weinig conflictueus);
2) Bewustwording

(vaag, latent-conflictueus);

3) Wens andere leefvorm (concreet, te weinig of te sterk conflictueus).

IV Conflictueuze communicatie:
1) Opeenstapeling van irritaties (vaag, conflictueus, latente machtsstrijd);
2) Machtsstrijd

(vaag, conflictueus, manifeste machtsstrijd).

V Fundamentele persoonlljkheldsverschillen (concreet)
VI Agressieve leefsituatie (instrumenteel):
1) Materiële conflicten en drankmisbruik (concreet, conflictueus);
2) Lichamelijk geweld

(conflictueus, latente machtsstrijd).

VII Geestesziekte

(concreet)

VIII Overige
Hierna worden de subcategorieën afzonderlijk kort besproken. Steeds
betreffen de percentages het deel van het geheel (167 respondenten).
Daarbij wordt in absolute aantallen aangegeven om hoeveel mannen
en om hoeveel vrouwen het gaat (totaal: 76 mannen, 91 vrouwen).
I Relationele tekorten (22%; 12 mannen, 24 vrouwen)
1. Aandacht-tekort (8%; 5 mannen, 9 vrouwen).
Te weinig aandacht van de ander of voor de ander valt hieronder,
alsook het telkens terugkerend verwijt van de ander dat men te
weinig aandacht ontvangt. Opmerkelijk is dat alle mannen spreken
over een aandacht-tekort dat hun ex-vrouw ervaren had, terwijl
alle vrouwen over het tekort aan aandacht vertellen dat zijzelf
kregen. De ervaring van aandacht-tekort is in dit materiaal een
vrouwenprobleem. Vaak gaat het samen met een overmatige aandacht
van de man voor zijn werk en met een afzonderlijke vrijetijdsbe
steding van degene die de aandacht niet gaf. Deze concrete ervaring
van aandacht-tekort ligt bij de vrouwen verweven met het gevoel dat
de ander niet genoeg van haar hield en ook de mannen laten zien dat
hun ex-vrouw er deze conclusie aan verbond. Vandaar dat deze moti
vatie in één categorie met liefde is geplaatst.
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Er wordt verteld over te weinig liefde van beide zijden dan wel
over een eenzijdige (hoge) liefdesinvestering. Vele andere proble
men worden met dit als fundamenteel beschouwde tekort in verband
gebracht. Men blijft er tamelijk vaag over wat die liefde precies
is of zou moeten zijn, de gevoelsmatige kanten ervan krijgen de
nadruk.
3. Begrip-tekort (6%; 3 mannen, 7 vrouwen).
Te weinig begrip van (een van) beiden voor de ander wordt hierbij
aan de orde gesteld. Ook een schending van het vertrouwen kan dit
gevoel van begrip-tekort oproepen. Het gevoel niet begrepen te
worden leidt echter weinig tot grote ruzies. Er heerst meer een
latent-conflictueuze situatie. Het als fundamenteel ervaren te
kort zal men eerder omzetten in een buitenechtelijke relatie dan
in openlijke conflicten.
II Buitenechtelijke relatie (20%; 14 mannen, 19 vrouwen)
1. Een buitenechtelijke relatie van (een van) beiden (17%; 12 mannen, 16
vrouwen).
Het vaakst praat men over een relatie van de ander, maar ook een
eigen relatie of relaties van beiden wordt wel als hoofdzaak ge
zien. Steeds vinden deze mensen, en dat valt uit het hele inter
view te lezen, dat er zonder die buitenechtelijke relatie(s) geen
sprake geweest zou zijn van een echtscheiding, omdat, zo er al
problemen op andere terreinen waren, deze niet als zeer ernstig
worden beschouwd.
2. Vele buitenechtelijke relaties van (een van) beiden (3%; 2 mannen, 3
vrouwen)
Hier wordt gedoeld op het feit dat de steeds terugkerende buiten
echtelijke relaties, en soms ook meerdere tegelijk, het huwelijk
onleefbaar maakten. De vrouwen spreken steeds over het gedrag van
hun ex-man, één man vertelt over beider verhoudingen en één man
over die van zijn ax-vrouw.
III Veranderingsproces (19%; 20 mannen, 12 vrouwen)
1. Uiteengroeien (5%; 8 mannen, geen vrouwen).
Het gebeuren wordt vooral gezien vanuit een langzaam een eigen
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nig grote spanningen opleverde. Wel wordt in dit verband soms ge
sproken van te weinig ruzies in het huwelijk waardoor de onder- *
linge betrokkenheid zo geleidelijk aan kon verminderen. Het is een
afstandelijke motivatie en het is opmerkelijk dat deze alleen bij
mannen is gevonden.
2. Bewustwording (7%; 5 mannen, 7 vrouwen).
Hier is sprake van een bewustwording van het feit dat men door het
huwelijksleven teveel door de ander wordt opgeslorpt en te weinig
eigen mogelijkheden heeft. Het uitzicht op en de wensen voor de
toekomst zijn niet zo concreet maar men heeft wel het gevoel dat
zo verder gaan te weinig oplevert. Lang niet altijd worden de con
flicten die voortkomen uit dit geleidelijk zich versterkende ge
voel duidelijk uitgewerkt. Vaak worden spanningen lange tijd ver
meden omdat men niet exact weet wat men dan wel wil. Een buiten
echtelijke relatie of eenmalig lichamelijk geweld kan dan de door
slag geven.
3. Wens andere leefvorm (7%; 7 mannen, 5 vrouwen).
Zeer concreet, met te weinig of met te veel conflicten, komt men
tijdens het huwelijksleven tot de conclusie dat in feite een ande
re leefvorm geprefereerd wordt boven het huwelijk. Het kan het
alleenwonen zijn, eventueel in een woongemeenschap, maar ook de
homoseksuele relatie. Alleenwonen wil men doorgaans tegen de ach
tergrond van de wens (weer) een eigen identiteit op te bouwen of
te verkrijgen. Onder de mannen zijn er vijf die over dit proces
bij hun ex-vrouw spreken, onder de vrouwen is er slechts één die
deze motivatie van de ander als uitgangspunt heeft. Daarmee wordt
door deze respondenten deze wens vaker bij de vrouw gelegd.
IV Conflictueuze communicatie (13%; 8 mannen, 14 vrouwen)
1. Opeenstapeling van irritaties (7%; 4 mannen, 7 vrouwen).
Er is sprake van een opeenstapeling van kleine gebeurtenissen en
onenigheden waar men weinig vat op kan krijgen. De ergernissen
groeien steeds, terwijl er niet duidelijk een bepaald aspect van
het huwelijk als hoofdzaak beschouwd kan worden. (Sterke) Gevoe
lens van onmacht om de huiselijke spanningen te verminderen gaan
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een vicieuze cirkel.
2. Machtsstrijd (7%; 4 mannen, 7 vrouwen).
Het gaat om een doorgaans conflictueus proces waarbij machtsver
toon van (een van) beiden, machtsverschillen en een machtsstrijd
de belangrijkste elementen vormen. De machtsaspecten worden voor
al in het licht van een slechte communicatie geplaatst. Men is
zich er duidelijk van bewust dat de macht een belangrijke rol
speelde.
V Fundamentele persoonlijkheidsverschillen (8%; 11 mannen, 3 vrouwen)
Het gaat hier om fundamentele verschillen tussen de partners die
van het begin af aan aanwezig waren en een goed samengaan bemoei
lijkten. Het belangrijkste verschil wordt gezocht in de karakter
combinatie, maar ook cultuurverschillen, groot verschil in denk
beelden, c.q. waardenstelsel van mensen van dezelfde cultuur, be
horen ertoe. Opleidingsverschillen, leeftijdsverschillen, gods
dienstverschillen e.d. kunnen eraan ten grondslag liggen. Het is
vaak een afstandelijke analyse van het gebeuren die vaker bij man
nen wordt aangetroffen.
VI Agressieve leefsituatie (7%; 2 mannen, 9 vrouwen)
1. Materiële conflicten en drankmisbruik (4%; 1 man, 5 vrouwen).
Schulden en verschillende ideeën over het uitgeven van geld vormen
de hoofdzaak. Deze conflicten gaan, als ze de centrale motivatie
zijn, steeds gepaard met een agressief leefklimaat en vaak ook met
lichamelijk geweld. De enkele maal dat drankmisbruik als basis van
de moeilijkheden wordt beschouwd, is er eveneens sprake van con
flicten over geld en agressiviteit.
2. Lichamelijk geweld (3%; 1 man, 4 vrouwen).
Gesproken wordt steeds van de agressie van de ander. In het dage
lijks leven is sprake geweest van regelmatig terugkerend geweld
dadig optreden.
VII Geestesziekte (6%; 6 mannen, 4 vrouwen!
De problemen rond een geestesziekte, een fobie en/of regelmatig
terugkerende depressiviteit van een van beiden worden als de basis
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bij de ex-genoot. Mensen die in dezen over zichzelf praten, vertel
len over de vervreemdende gevolgen van het verblijf in een inrich
ting alsook van het niet meer bij elkaar passen doordat een thera
pie een fundamentele verandering teweeg bracht. Tenslotte zijn er
twee mannen die de oorzaak zien liggen in een soort godsdienstwaan
zin bij hun ex-vrouw.
VIII Overige (5%; 3 mannen, 6 vrouwen)
Twee mannen en één vrouw leggen in hun verhaal de meeste nadruk
op een tekort aan ervaring v66r het huwelijk. Men vindt dat men te
jong getrouwd is, waardoor het huwelijk weinig kans had. Twee
vrouwen stellen de invloed van de schoonfamilie verantwoordelijk voor
het verloop van het huwelijk. Gesproken wordt van negatief uitwer
kende bemoeienissen en een te sterke band tussen moeder en zoon.
Eén vrouw en twee mannen hechten door het hele interview heen
grote betekenis aan de slechte seksuele relatie die er in het ex-huwe
lijk was. Fysieke afkeer staat voor de vrouw centraal, tekort aan
seksueel contact voor de mannen. Tenslotte maakt êën vrouw melding
van chronische jaloezie van haar ex-man die ongegrond was maar wel
het samenleven erg moeilijk maakte.
Motivatie van een scheiding en het beoordelen van eikaars motieven geeft een
subjectieve werkelijkheid weer. Het valt niet te verwachten dat twee ex-part
ners twee of meer jaar na de scheiding dezelfde accenten leggen, ook in het
huwelijk deden ze dat al niet. De mate waarin verschillend gedacht wordt en
de aard van de verschillen kunnen bestudeerd worden door een beschouwing van
de 62 ex-paren. De op de volgende bladzijden staande combinaties van hoofdmo
tieven zijn bij deze ex-paren gevonden (tabel 37).
Opmerkelijk maar wel begrijpelijk is dat bij maar zeer weinig ex-paren beiden
de buitenechtelijke relatie noemen, terwijl dit toch een veel voorkomend hoofd
motief is en een "hard" gegeven. Degene die de buitenechtelijke relatie had,
ziet meestal een ander mankement van het huwelijk centraal staan, waardoor een
klimaat gegroeid was waarbinnen een relatie met een derde makkelijk kon opbloei
en. Van de 62 ex-paren zijn er 19 waarvan beide partners eenzelfde hoofdmotief
door het verhaal weven. Dat dit aantal zo klein is, komt mede door het grote
aantal categorieën dat is gecreëerd.

Met samenhangen tussen hoofdmotivaties enerzijds en andere kenmer
ken van de betrokkenen anderzijds moet wel zeer voorzichtig worden
omgesprongen. De categorieën zijn dusdanig klein, dat toevallige
verbanden al zeer gauw optreden. Wel kan een beeld geschetst wor
den van de gescheidenen die in dit onderzoek een bepaalde hoofd
motivatie naar voren schuiven. Het kan indicaties opleveren voor
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MAN
Relationeel tekort

VROUW
- Relationeel tekort

4x

Buitenechtelijke relatie(s)

- Buitenechtelijke relatie(s)

3x

Veranderingsproces

- Veranderingsproces

5x

Conflictueuze communicatie

- Conflictueuze communicatie

3x

Persoonlijkheidsverschillen

- Persoonlijkheidsverschillen

2x

Agressieve leefsituatie

- Agressieve leefsituatie

lx

Geestesziekte

- Geestesziekte

lx

Relationeel tekort
Buitenechtelijke relatie(s)

- Buitenechtelijke relatie(s)
- Relationeel tekort

3x
4x

Relationeel tekort
Conflictueuze communicatie

- Conflictueuze communicatie
- Relationeel tekort

3x
2x

Persoonlijkheidsverschillen

- Relationeel tekort

lx

Veranderingsproces

- Relationeel tekort

4x

Geestesziekte

- Relationeel tekort

lx

Agressieve leefsituatie

- Relationeel tekort

lx

Buitenechtelijke relatie(s)
Veranderingsproces

- Veranderingsproces
- Buitenechtelijke relatie(s)

lx
lx

Buitenechtelijke relatie(s)

- Agressieve leefsituatie

2x

Conflictueuze communicatie

- Buitenechtelijke relatie(s)

lx

Persoonlijkheidsverschillen

- Buitenechtelijke relatiefs)

2x

Geestesziekte

- Buitenechtelijke relatie(s)

lx

Veranderingsproces

- Conflictueuze communicatie

3x

Veranderingsproces

- Geestesziekte

lx

Persoonlijkheidsverschillen

- Veranderingsproces

2x

Conflictueuze communicatie

- Agressieve leefsituatie

lx

Persoonlijkheidsverschillen

- Conflictueuze communicatie

2x

Overig (te weinig ervaring)
Overig (slechte sex-relatie)
Overig (te weinig ervaring)
Relationeel tekort
Veranderingsproces
Veranderingsproces
Buitenechtelijke relatie(sl

-

schoonfamilie)%*

Overig (invloed
Relationeel tekort
Relationeel tekort
Overig (invloed schoonfamilie)
Overig (slechte sex-relatie)
Overig (te weinig ervaring)
Overig (chronische jaloezie ex)
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- 439 beeld gegeven. Van kwantitatieve gegevens is gebruik gemaakt; daar
naast hebben de totale verhalen van de respondenten in belangrijke
mate model gestaan voor deze schildering.
I Relationele tekorten
1. Aandacht-tekort (5 mannen, 9 vrouwen).
Het blijkt dat steeds wordt gesproken over een door de vrouw gevoeld aandacht
tekort. Deze hoofdmotivatie wordt veel gevonden in middellange huwelijken en
maar weinig in huwelijken met jonge kinderen. Relatief veel mensen komen uit
het lagere milieu, geen van de respondenten behoort tot het hogere milieu.
De meesten hebben een tamelijk traditioneel waardenstelsel, relatief zeer vaak
behoren ze tot de derde stroming, waarbij het gesloten gezinsleven ideaal wordt
gevonden. Dat betekent dat de scheiding maar weinig verandering bracht in hun
ideaalbeelden. In het huwelijk heeft men relatief lang aan scheiden gedacht,
vaak begon met ermee in de fase dat de kinderen nog jong waren. Men is niet
snel tot scheiden overgegaan terwijl men toch gedurende een groot deel van het
huwelijk spanningen heeft ervaren. In bijna alle gevallen zegt men dat de vrouw
uiteindelijk de knoop heeft doorgehakt, wat begrijpelijk is, want zij wordt be- •
schouwd als degene die een tekort aan aandacht ervaren heeft. Vaak deed de si
tuatie zich voor dat de man veel tijd aan zijn werk en aan andere bezigheden
besteedde, terwijl de vrouw geen andere bezigheden had dan de huishouding en
de kinderen verzorgen.
Het gevoelde tekort wordt maar weinig omgezet in een buitenechtelijke relatie.
De vrouwen zijn daarvoor te veel op het huwelijk gericht. Belangrijke problemen
in het huwelijk liggen begrijpelijkerwijs rond de belangstellingssfeer en vrije
tijdsbesteding. Er was wel vaak sprake van depressieve buien en onmachtgevoelens
bij de vrouw, maar er was geen agressief klimaat. Relatief vaak spreekt de vrouw
van sleur alsook van gevoelsproblemen. Het tekort asm aandacht wordt soms gewe
ten aan een tekort aan liefde. Meer dan bij anderen leverde de taakverdeling
rond geldverdienen problemen op. Het was echter lang niet altijd zo dat de
vrouw eigenlijk betaald wilde werken. Een aantal malen had juist de man gewild
dat zijn ex-vrouw een baan genomen had opdat haar klachten over zijn gedrag
zouden verminderen en opdat zij zou begrijpen wat een baan in deze maatschap
pij met zich meebrengt.
Bijna al deze respondenten geven de schuld van het verbroken huwelijk aan de
ander, dus ook de mannen die vertellen over aandacht-tekort waarover hun exvrouw steeds klaagde. Overigens is tijdens het vertellen de rancune tegenover
de ex-partners relatief beschouwd niet erg groot.
2. liefde-tekort (4 mannen, 8 vrouwen).
Deze motivering komt voor bij mensen uit midden- en hoger milieu en bij godsdienstigen. De jniddelkorte huwelijken zijn oververtegenwoordigd, maar men is
niet gescheiden in de tijd dat de kinderen jonger dan vijf jaren waren. Rela
tief veel mensen hebben een traditioneel waardenstelsel, wat verklaarbaar is,
want de liefde wordt als de essentie beschouwd van een exclusief gezinsideaal.
Ontbrekende liefde zal gauw als hoofdoorzaak van het gebeuren worden gezien.
Overigens blijkt dat in vergelijking met de anderen velen het huwelijk begonnen
vanuit de situatie dat (een van) beiden niet verliefd (was) waren. Voor een re
latief groot aantal vormde de vlucht van huis het huwelijksmotief.
Aan scheiden heeft men in het huwelijk niet heel lang gedacht, men begon er
vaak aee in de fase waarin de kinderen de lagere schoolleeftijd hadden. Bijna
steeds is tot scheiding besloten door hetzij alleen de vrouw, hetzij beiden.
Over het geheel genomen ziet men veel problemen, waaronder zowel expressieve,
instrumentele als relaties met derden. Aan de expressieve zaken wordt wel het
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volg dan als oorzaak van een liefde-tekort. Het meest wordt gesproken van een
situatie waarin de ander niet genoeg van de respondent(e) houdt. Probleemvelden
die vaak aan de orde gesteld worden, zijn: onvervulde verwachtingen, slechte
huishoudelijke taakverdeling, een onevenwichtige machtssituatie, problemen met
de vrijetijdsbesteding en een slechte seksuele relatie. Ook dit laatste probleem
ziet men duidelijk als een gevolg van een te weinig "houden van". Opmerkelijk is
nog dat er vaak gesproken wordt van te veel niet-constructieve of van te weinig
ruzies.
3.

Begrip-tekort (3 mannen, 7 vrouwen).

Het is een motivatie-gebied dat relatief veel bij ouderen en in middellange
huwelijken gevonden is. Evenals bij de vorige typen worden ook hier weinig hu
welijken aangetroffen die kleine kinderen hebben op het moment van scheiden.
Dat betekent dat de relationele tekorten weinig gevonden zijn bij de scheiding
in jonge gezinnen. Deze wat vage probleemervaringen leiden in een tijd waarin
mannen en vrouwen het (erg) druk hebben weinig tot een scheiding. Er moeten
concretere problemen zijn om het risico van een scheiding op dat moment aan te
durven.
Dit begrip-tekort wordt relatief wat meer gevonden in het hogere milieu, maar
de verschillen zijn niet groot. Veel meer dan bij de vorige typen heeft men
traditionele waarden losgelaten. Zo vinden velen dat een huwelijk niet een le
ven lang hoeft te duren, dat financiële onafhankelijkheid van de partners een
goede zaak is en dat alleenwonen een aantrekkelijke leefvorm is. De helft van
de mensen kan dan ook tot stromingen gerekend worden die andere trekken ver
tonen dan die van het traditionele gezin (stromingen 5 en 6/7).
Men heeft wel gedurende lange perioden in het huwelijk spanningen ervaren, maar
niet vaak aan scheiden gedacht. Dat komt omdat de conflicten weinig concreet
waren, het bleef een (vaag) gevoel van niet begrepen te worden. Er worden dan
ook maar weinig echte probleemvelden gezien, afgezien van de vrijetijdsbesteding.
Allen zien de communicatie wel als een zeer zwakke kant van het ex-huwelijk. Het
is deze ontbrekende of slechte communicatie die het gevoel van onbegrip met
zich meebracht. Buitenechtelijke relaties konden daar het gevolg van zijn. Overi
gens wordt in het interview maar een matige rancune ten opzichte van de expartner ten toon gespreid.

IX Buitenechtelijke relatie(s)
1. Een buiteneahtelijke relatie van beiden of van een van beiden (12 mannen,
16 vrouwen).
De situatie dat men de buitenechtelijke relatie (doorgaans die van de ander)
als de belangrijkste scheidingsgrond ziet, komt relatief het meest voor in het
lagere milieu en relatief het minst in het hogere milieu. De middellange huwe
lijken alsook de gedwongen huwelijken zijn oververtegenwoordigd. Relatief velen
hebben traditionele ideaalbeelden (stromingen 3 en 4), van waaruit een intieme
relatie met een derde ook als sterk negatief wordt beschouwd. Men vindt dat er
te gemakkelijk gescheiden wordt en men heeft doorgaans zelf niet de beslissing
genomen om te scheiden. De voorbereidingstijd op het huwelijk is van een gemid
delde duur geweest en de groep wordt niet gekenmerkt door extra weinig ervaring
vóór het samengaan. Tweederde van deze respondenten zegt in het ex-huwelijk geen
sterke spanningen te hebben ervaren dan wel alleen in de laatste maanden. Aan
scheiden hebben zeer velen nooit of alleen in de laatste fase gedacht. Men is
overdonderd, ziet weinig andere oorzaken van het uiteengaan en de schuld wordt
bijna steeds bij de ander gelegd. Overigens zijn velen relatief beschouwd niet
zo heel erg rancuneus. Het is, emotioneel beschouwd, niet steeds de moeilijkste
positie vanuit een traditioneel waardenstelsel, omdat de "schuld" de ander
treft. Men is er min of meer van overtuigd dat men zichzelf niets behoeft te
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In het verhaal zijn weinig motieven verweven en er worden weinig probleemvelden
onderkend. Problemen rond omgang met de familie komen als enige relatief wat
meer voor, maar dat komt vooral omdat mensen uit het lagere milieu oververtegen
woordigd zijn.
2. Vele buitenechtelijke relaties (2 mannen, 3 vrouwen).
Deze categorie is te klein om er een wat uitgebreider beeld van te geven, maar
wel kam vastgesteld worden dat de groep een aantal essentieel van de voorgaan
de verschillende kenmerken heeft. Dat geldt niet voor alle aspecten. Zo spreekt
men ook vooral over het gedrag van de ander, slechts één mannelijke respondent
doelt op beider gedrag. Lager milieu en traditionele ideaalbeelden zijn even
eens sterk vertegenwoordigd. Het gezinsklimaat is evenwel tamelijk agressief.
Door allen wordt gemeld dat lichamelijk geweld een van de huwelijksproblemen
was. Ook verslavingen en financiële problemen zijn niet van de lucht, zodat
deze categorie gelijkenissen vertoont met die die als "agressieve leefsituatie"
behandeld wordt. De respondenten tonen doorgaans erg veel rancune ten opzichte
van de ex-partner.
De elkaar opvolgende relaties heeft men een tijdje "aangezien" alvorens tot de
beslissing te komen dat het zo niet langer kon. De vier respondenten die over
de ander spreken zeggen zelf geen enkele buitenechtelijke relatie in dat huwe
lijk te hebben gehad omdat dat niet past in hun denkbeelden over trouw in het
huwelijk.
III Veranderingsproces

1. Uiteengroeien (8 mannen, geen vrouwen).
Deze afstandelijke wijze van beschrijven van de huwelijksontwikkeling is veel
aangetroffen in het middenmilieu en onder jongeren. Er is relatief weinig spra
ke van rancune en in vergelijking met de andere typen wordt de schuld weinig
op de ander geschoven. Vaker komt tot uiting dat men vindt dat beiden schuld
dragen of de schuldvraag wordt in het midden gelaten.
Hoewel men de paarrelatie nog wel een centrale plaats toekent, heeft er bij
menigeen een verandering in het waardenstelsel plaatsgevonden. Relatief veel
van de mannen vallen binnen de 4e of 5e stroming. De huwelijksvoorbereiding
is een grondige zaak geweest, in die zin dat men vaak na vier à vijf jaar verkeringstijd pas trouwde. De meesten hadden weinig ervaring gehad voordat ze hun
partner leerden kennen en beiden waren doorgaans verliefd. Beiden wilden trou
wen, 6f de vrouw was er over begonnen. Het huwelijk wordt niet gekenmerkt door
veel spanningen, alleen in de laatste fase treden ze soms op.
Over de gehele linie weten deze mensen maar weinig problemen te melden, zowel
in het vrije verhaal als bij de gerichte vragen. Er is relatief weinig sprake
van onvervulde verwachtingen, van problemen in de taakverdeling, van een slechte
seksuele relatie, van buitenechtelijke relaties etc. Ook relatief weinigen,
maar toch wel één op de twee respondenten, zeggen dat de karaktercombinatie
niet goed was. Menigmaal vindt men de communicatie niet optimaal, zij het dat
daarmee het gemiddelde niet overschreden wordt. Dat is alleen het geval, be
grijpelijkerwijs, met het uiteengroeien als probleemveld.
Hoe komt in zo'n geval de beslissing tot scheiden tot stand? Viermaal heeft de
vrouw die beslissing genomen en eenmaal hebben beiden dat gedaan. Als de man
zelf beslist heeft, had hij de verwijdering intensief beleefd als een werkelijk
doodbloeden van de relatie (lx), óf hij had een nieuwe partner gevonden (2x).
2. BewiBtwording (5 mannen, 7 vrouwen).
Deze centrale motivatie komt veel voor in de hogere milieus. De middelkorte
huwelijken zijn oververtegenwoordigd. Door het geringe aantal respondenten met
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gescheiden ouders is het moeilijk samenhangen op dit terrein te vinden. De be
wustwording is een motivatiegebied waar toch relatief vaak deze situatie zich
voordoet. De respondenten zijn qua ideaalbeelden vooral verdeeld over de 4e, 5e
en 6/7e stromingen. Men heeft de traditionele idealen losgelaten hoewel velen
paarvorming nog wel een natuurlijk gegeven vinden. Een huwelijk hoeft niet voor
het leven te zijn, echtscheiding wordt niet gezien als een ernstig falen en niet
vaak vindt men dat kinderen de dupe zijn van een scheiding. Je moet voor jezelf
opkomen, de taken verdelen en financieel onafhankelijk van elkaar zijn.
Het komt relatief vaak voor dat niet beiden verliefd waren bij de start van het
huwelijk en de huwelijkssluiting is ook doorgaans van een van beiden uitgegaan,
meestal van degene die hier niet aan het woord is. Opmerkelijk is dat veel van
deze respondenten een groot deel of het hele huwelijk spanningen ervaren hebben,
maar men kwam lange tijd niet op de gedachte om te scheiden. Dat gebeurde pas
in de laatste fase. De spanningen beschouwt men inherent aan het huwelijksleven.
De vrouwen hadden bijna allen uiteindelijk zelf besloten het huwelijk te beëindi
gen. Het was een geleidelijk of een kort proces geweest waarin men tot de over
tuiging gekomen was niet langer op deze weg verder te willen gaan. De scheiding
werd als een echt risico beschouwd omdat van een nieuwe relatie lang niet altijd
sprake was. Van de mannen zeggen twee zelf de beslissing te hebben genomen. Een
maal had een nieuwe relatie de doorslag gegeven.
Er worden in het vrije verhaal vooral expressieve motieven vermeld, maar bij de
gerichte vraag blijkt dat men ook in de onderlinge taakverdeling regelmatig pro
blemen ziet. Verschil in karakter wordt daarnaast veelvuldig genoemd, alhoewel
zich dit niet zo vaak manifesteerde in een als slecht ervaren conflictuiting.
Waarschijnlijk is dat er mede de oorzaak van dat men gemiddeld niet zo erg
rancuneus is.
3. Vena andere leefvorm (7 mannen, 5 vrouwen).
Men spreekt vooral over de groeiende behoefte aan alleenwonen en driemaal wordt
de homoseksuele relatie als de nieuwe leefvorm beschouwd. De mannen zien vaak
deze verandering in denkbeelden bij hun ex-vrouw als een grondoorzaak. Het is
een motivatie die weinig bij godsdienstigen gehoord wordt en relatief veel bij
dertigers die tot het midden- en vooral tot het hogere milieu te rekenen zijn
(terwijl het ouderlijk milieu vaak een middenmilieu was). Deze veranderende
wens komt daarmee veel voor in middelkorte huwelijken. Overigens heeft de helft
van de mensen geen kinderen uit het ex-huwelijk.
Weinigen vinden paarvorming een natuurlijk gegeven en een huwelijk behoeft niet
voor het leven te zijn. Men vindt ook niet dat er tegenwoordig te gemakkelijk
gescheiden wordt, maar opmerkelijk genoeg wordt de echtscheiding wel als falen
beschouwd. Het valt te verwachten dat velen in alleenwonen een aantrekkelijke
leefvorm zien, maar ook de woongemeenschap waardeert men als zodanig. Relatief
veel respondenten behoren tot de 6/7e stroming.
•,
Vóór de ontmoeting met de toekomstige huwelijkspartner hadden bijna allen nauwe
lijks ervaring met anderen gehad. Het was de eerste intieme vriendschap. Niet
steeds was men beiden verliefd. Over het geheel genomen komt het weinig voor,
maar tot deze categorie behoren wel meerderen die vôôr het huwelijk eerst samen
woonden. Sommigen hebben het hele huwelijk door spanningen ervaren. Vele mannen
hadden in het geheel nooit aan scheiden gedacht en hun ex-vrouw had de beslis
sing genomen.
Belangrijke probleemvelden in het ex-huwelijk waren de omgang met vrienden en
angsten, depressies en onmachtsgevoelens. Allen spreken van een bewustwordings
proces bij (een van) beiden, hetgeen begrijpelijk is, want het gaat hier om be
wustwording ten aanzien van een concreet aspect van de inrichting van het leven.
Bij deze huwelijken was van lichamelijke agressiviteit geen sprake en over re
lationele tekorten zoals bijvoorbeeld ten aanzien van liefde wordt weinig ge
sproken. Ook de vrijetijdsbesteding leverde lang niet altijd problemen op. De

rancune van de mensen ten opzichte van de ander is noch uitzonderlijk sterk noch
uitzonderlijk zwak.
IV Conflictueuze communicatie
1. Opeenstapeling van irritaties (4 mannen, 7 vrouwen).
De meesten die een opeenstapeling van irritaties melden zijn afkomstig uit het
lagere milieu en van relatief velen (3x) zijn de ouders gescheiden. Zowel bij
korte, middelkorte, middellange als lange huwelijken komt deze centrale motiva
tie voor. Allen zijn vertegenwoordigers van de derde of vierde stroming en de
meesten huldigen het traditionele gezinsideaal. Het huwelijk ziet men voor het
leven en alleenwonen wordt zeer onaantrekkelijk gevonden. Ruzie wordt niet zo
positief gevonden in een huwelijk en zelfopoffering doorgaans wel. Men heeft
vaak een korte verkeringstijd van minder dan een jaar gehad. Velen zijn ge
trouwd om daarmee het ouderlijk huis of de omgeving te ontvluchten. Bijna het
hele huwelijk heeft men spanningen ervaren en het was meestal de vrouw die uit
eindelijk de beslissing nam om te scheiden. Zij had het over het algemeen lang
overdacht, maar ook de mannen hadden wel met de gedachte gespeeld.
Erg veel probleemvelden worden genoemd. Zowel expressieve als instrumentele
zaken komen aan bod, maar van relaties met derden is niet zo vaak sprake. Men
is sterk teleurgesteld in de verwachtingen. Een slechte seksuele relatie, op
voedingsproblemen, karakterverschillen, verschil in belangstelling en de omgang
met vrienden behoren alle tot de problemen. De conflictuiting wordt als (zeer)
negatief ervaren en er is relatief vaak sprake van lichamelijk geweld. Ondanks
al deze "enerverende" omstandigheden wordt toch ook door veel vrouwen sleur
als een belangrijk probleem gezien. Bij deze mensen bestaat ten opzichte van
de ander nog veel rancune. De schuld wordt steeds in de schoenen van de expartner geschoven.
2. Machtsstrijd (4 mannen, 7 vrouwen).
Terwijl in de voorgaande sub-categorie het lagere milieu oververtegenwoordigd
is, is dat hier het hogere milieu. De meeste respondenten komen uit het mid
den- of hogere milieu. Onder hen zijn weinig godsdienstigen. Relatief velen
behoren tot de nieuwere stromingen. In het alleenwonen alsook in de woongemeen
schap ziet men een aantrekkelijke leefvorm. Voor jezelf opkomen is een goede
zaak en zelfopoffering wordt niet zo positief gevonden. Bijna steeds waren bei
den verliefd bij het begin van de relatie en doorgaans heeft men gezamenlijk de
idee van een huwelijk geopperd. Veel vaker dan in andere categorieën wordt zo
wel door de mannen als door de vrouwen de man beschouwd als degene die de echt
scheiding heeft doorgezet. Menigmaal is er sprake van een dominante aard van
de vrouw tegenover een relatief hoge opleiding en/of een aanzienverschaffende,
goed betaalde baan van de man. Het opleidingsniveau van de vrouw is (belangrijk)
lager. Een echtscheiding brengt dan voor de vrouw belangrijke maatschappelijke
risico's met zich mee.
Erg veel problemen worden gezien in het ex-huwelijk. Het zijn vooral expressie
ve motieven en veel minder functioneringsaspecten als taakverdeling en finan
ciële beslissingen. Dit is opmerkelijk, want dan heeft de machtsstrijd zich
niet naar die terreinen verplaatst. Ook hier lijkt weer sprake te zijn van een
zich neerleggen bij een taakverdelingssituatie die onveranderbaar toeschijnt.
Problemen manifesteren zich dan op het expressieve vlak. Daardoor blijft de
machtsstrijd zich op een wat ongrijpbaar niveau afspelen. Daarentegen wordt
wel de vrijetijdsbesteding als problematisch ervaren en verder spreken bijna
allen van een slechte communicatie, van angsten en depressies, van karakterver
schillen, van een slechte conflictuiting, van verschillen in sociale achter
gronden. Ook de aan- of afwezigheid van kinderen levert vaak problemen op. Men
toont zich erg teleurgesteld in haar of zijn verwachtingen. De schuld wordt bij
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hun ex-huwelijk.
V Fundamentele persoonlljkheldsverschillen (11 mannen, 3 vrouwen)
Een tamelijk afstandelijke, intellectuele analyse kan tot de conclusie leiden
dat fundamentele persoonlijkheidsverschillen het hoofdmotief vormen. Het betreft
hier vaak jongeren met korte huwelijken zonder kinderen. Het sterkst is het mid
denmilieu vertegenwoordigd, het hogere milieu komt op een tweede plaats en
slechts één van de respondenten komt uit het lagere milieu. Men vindt echtschei
ding niet zozeer een teken van falen en men vindt ook niet dat er te gemakkelijk
gescheiden wordt. Maar toch zijn de traditionele denkbeelden met kleine wijzi
gingen wel behouden. Veel samendoen in de paarrelatie wordt als ideaal beschouwd,
de meesten kunnen gerekend worden tot de 3e en 4e stroming.
De voorhuwelijkse fase heeft bijzondere kenmerken. Er zijn veel mensen met een
relatief korte verkeringsduur (korter dan één jaar), met veel ervaring voordien,
en relatief velen woonden eerst samen vóór het trouwen. Dit laatste is een ge
volg van het feit dat een groot aantal huwelijken in de jaren 70 gesloten werd.
Niet steeds waren beiden in het begin verliefd. Er is sprake van een huwelijks
voorbereiding die er op duidt dat men vrij bewust en rationeel de beslissing nam
dat het tijd werd (snel) te trouwen. Men wilde niet door steeds weer nieuwe re
laties aan te gaan uiteindelijk de boot missen. Men heeft doorgaans gedurende
een groot deel van het huwelijk over scheiden gedacht, maar daarover weinig met
de ander gepraat. Overigens zegt men niet steeds zelf de beslissing om te schei
den genomen te hebben. Voor de vrouwen geldt dat wel, maar onder de mannen zijn
er velen die of hun ex-vrouw of hen beiden de beslissing toeschrijven.
In de huwelijksrelatie worden veel probleemvelden onderkend. In de eerste plaats
vormt menigmaal da omgeving (familie, vrienden, collega's) een probleem. Dit
hangt samen met het feit dat men eikaars familie of vrienden vaak slecht accep
teert vanwege verschillende ideeënwerelden. Ondanks een veelal summiere voorbe
reiding heeft men wel veel van het huwelijk verwacht en deze verwachtingen kwa
men niet uit. Financiön worden niet zozeer als spanningsterrein gezien (vaak
leefde men van twee salarissen)i het zijn veel expressieve motieven die genoemd
worden. Men heeft hat doorgaans wel erg moeilijk gehad met de vraag of er wel of
geen kinderen moe3ten komen. Ondanks belangrijke problemen rond de communicatie,
de conflictuiting en de macht en ondanks alle angsten heeft men weinig haar of
zijn toevlucht genomen tot een buitenechtelijke relatie. Ook was er geen sprake
van een agressieve leefsituatie; lichamelijk geweld kwam relatief weinig voor.
Doordat de oorzaken als fundamenteel worden beschouwd en weinig worden geweten
aan directe tekortkomingen of slechte bedoelingen van de ander, is de rancune
enkele jaren na de scheiding niet zo groot.

v
VI Agressieve leefsituatie (2 mannen, 9 vrouwen)
Dit gebied van motieven dat vooral door vrouwen centraal gesteld wordt, is aan
getroffen in het lagere milieu, in mindere mate ook in het middenmilieu en wei
nig bij godsdienatigen. Er zijn veel huwelijken bij met thuiswonende kinderen
bij het uiteengaan. Juist vanuit een traditioneel waardenstelsel waarin echt
scheiding als een belangrijk falen wordt gezien, is de agressieve leefsituatie
een van de weinige acceptabele motivaties. Want ook voor de kinderen wordt de
ze situatie als slecht beschouwd. Onder de respondenten zijn er velen die de
traditionele ideaalbeelden behielden, maar ook enkelen die een nieuw beeld
creôerden in de vorm van een meer open relatie met een grotere persoonlijke
autonomie (stroming 51.
De huwelijksvoorbereiding laat geen bijzondere kenmerken zien. De verkeringsduur is vaak drie & vijf jaar, alhoewel gedwongen huwelijken regelmatig voor
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niet eerder deed - want in het huwelijk zijn lange tijden spanningen ervaren
en een scheiding is regelmatig overwogen - was vooral uit angst voor de reactie
van de omgeving. In het huwelijk worden veel problemen gezien, zowel instrumen
tele als expressieve. Allen noemen financiële moeilijkheden. Er zijn weinig pro
blematische ervaringen met de huishoudelijke taakverdeling. Zowel de vrouw als
de man accepteerde de traditionele verdeling. De vrouwen vinden dan vaak wel
hun ex-echtgenoot tekortschieten in zijn primaire taak van de kost verdienen,
waardoor de financiële problemen ontstonden. Door de lijfelijke agressiviteit,
de als zeer slecht ervaren communicatie, de grote ruzies en het regelmatige
drankmisbruik, wordt ook de opvoeding van de kinderen tot een groot huwelijks
probleem. Men heeft een tekort aan liefde ervaren en een onevenwichtige machts
situatie. De man was degene die de macht had; niet in het minst door de angst
bij de vrouw voor zijn agressie. Buitenechtelijke relaties en sleur vormden
relatief weinig een probleem. De huiselijke en financiële problemen en de zorg
voor de kinderen eisten de meeste vrouwen volledig op.
Steeds zoeken de respondenten die deze hoofdmotivatie geven de schuld aan de
scheiding volledig bij de ex-partner. Tijdens het interview is er doorgaans nog
sprake van veel rancune. Relatief vaak heeft de ex-partner niet aan het onder
zoek meegewerkt.
VII Geestesziekte (6 mannen, 4 vrouwen)
Dit hoofdmotief is in deze respondentengroep vooral gevonden bij korte en bij
lange huwelijken. De helft van deze respondenten had een zeer korte verkeringsduur. Alle milieus zijn vertegenwoordigd en ook in de ideaalbeelden is een gro
te variatie. In de lange huwelijken heeft men vaak lange tijd aan scheiden ge
dacht, maar men durfde de beslissing niet te nemen uit angst voor de omgeving
en/of uit angst voor de consequenties van een scheiding voor de labiele partner
en voor eventuele kinderen. De mannen spreken steeds van een geestesziekte of
van godsdienstwaanzin bij hun ex-vrouw. Zij zien zichzelf vaak als degene die
uiteindelijk de beslissing nam om te scheiden. Er zijn opmerkelijk genoeg niet
veel problemen ervaren in het ex-huwelijk. Het lijkt niet overeen te komen met
de feitelijke situatie. Overigens is de ervaring van een geestesziekte van de
ander niet steeds een objectieve, in die zin dat het niet voor beiden de werke
lijkheid hoeft te zijn. Van de helft van deze respondenten had echter de expartner niet meegewerkt aan het onderzoek. De problemen die relatief veel naar
voren komen, zijn: uiteengroeien en problematische buitenechtelijke relaties.
Alle respondenten van deze categorie vinden hst (erg) fijn om te praten over
hun ervaringen. Ze leggen niet steeds de schuld bij de ander; een aantal malen
wordt deze in het midden gelaten.
VIII Overige (3 mannen, 6 vrouwen)
De aantallen zijn per categorie te klein om een beeld te geven van kenmerken
van de mensen die de motivatie centraal stellen. Hier wordt volstaan met enkele
korte aanduidingen. Degenen die vinden dat te weinig ervaring en te jong trou
wen (3x) de belangrijkste oorzaken zijn, komen allen uit het middenmilieu en
hangen nog de traditionele ideaalbeelden aan. Bij allen is sprake geweest van
een uit elkaar groeien en van bewustwording. De schuld laat men in het midden.
Als de invloed van de familie (2x) de hoofdmoot vormt, zoekt men de schuld wel
bij de ander. Er zijn veel en veelsoortige problemen geweest, maar men heeft
wel de traditionele idealen behouden. Deze respondenten komen uit het lagere
en middenmilieu. Degenen die een slechte seksuele relatie (3x) of chronische
jaloezie (lx) als belangrijkste mankement in het ex-huwelijk zien, zoeken al
len de schuld bij de ander. Alle milieus zijn vertegenwoordigd, maar de respon
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Schuld en rancune
De wetgeving heeft in 1971 de schuldvraag nagenoeg uit de echtscheidingswet laten verdwijnen, maar dit betekent zeker niet dat deze
vraag door de mensen zelf niet langer wordt gesteld. Meer of minder
expliciet valt in vele verhalen te horen of te lezen dat vooral
door het gedrag van de ander het huwelijk is stukgelopen. Er is
niet rechtstreeks gevraagd of men (een van) beiden schuldig acht.
Het lijkt beter deze informatie te distilleren uit het gesprokene.
Hetzelfde geldt voor de mate van rancune ten tijde van het inter
view. Vaak zullen schuldtoewijzing aan de ander en (sterke) rancune
samengaan, maar dat hoeft niet steeds het geval te zijn. Rancune
houdt wrok en haat in die niet steeds hoeven op te treden als de
ander als schuldige wordt beschouwd. Er kan begrip zijn voor de
gang van zaken.
Een analyse van de tekst heeft steeds plaatsgevonden om deze twee items een
waarde te geven. Voor de "schuld" is een vijfpuntsschaal gebruikt van "volledig
de schuld van de ander" tot "volledig eigen schuld". Daarnaast zijn er catego
rieën voor de mogelijkheden "er wordt geen schuldige aangewezen" of "schuld
ligt bij maatschappelijke factoren". Voor rancune is een zevenpuntsschaal ge
bruikt van "zeer rancuneus" tot "volstrekt niet rancuneus". Alle teksten over
het ex-huwelijk zijn gebruikt om de mate van een rancuneuze instelling en de
schuldtoewijzing vast te stellen. Het gaat erbij dus om een interpretatie van
mij, niet om de mening van de respondent. Duidelijk moet nog gesteld worden
dat niet de gegevens over de tijd nâ de scheiding op rancuneuze trends geana
lyseerd zijn. Een slechte financiële afwikkeling zal mede een rancuneuze in
stelling bewerkstelligen en het zal ook mede de ideeën over het gebeuren in
het ex-huwelijk kleuren. Deze mogelijke samenhang beseffend, zijn toch alléén
de teksten over het huwelijk zelf in dit licht bestudeerd. In welke mate stelt
de respondent de ander in een slecht daglicht, in hoeverre is er sprake van
haat en wrok, in welke mate worden haar of hem slechte bedoelingen toegedicht?
Dat zijn de vragen die beantwoord worden door een tekstanalyse van de gang van
zaken in het ex-huwelijk. Wat schuld betreft is de scheidslijn van de scheiding
niet overschreden, wat rancune betreft in zekere mate wel. Over dergelijke ge
voelens na de scheiding en de ontwikkeling erin, wordt in een volgende publi
catie uitvoeriger gerapporteerd.

Hunt en Hunt (19781 interviewden honderden gescheidenen. Zij komen
tot de conclusie dat eenderde van de motieven "no-fault"-motieven
zijn. Het is een andere manier om de schuldvraag te onderzoeken.
Als de hoofdmotieven van dit onderzoek op dit punt geanalyseerd
worden, kunnen vooral de "fundamentele persoonlijkheidsverschillen", de "wens tot een andere leefvorm", "te jong getrouwd" en het
"uiteengroeien" beschouwd worden als "no-fault"-raotieven. Van de
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dan vrouwen (34% resp. 9%). Toch blijkt per persoon, ondanks een
neutrale motivatie, de schuldvraag nog al eens langs andere wegen
op te duiken. Een tekstanalyse is dan de meest geëigende methode
om dit bloot te leggen.
Het zal geen verbazing wekken dat de meeste respondenten de schuld
helemaal bij de ex-partner zoeken (50%), dan wel voor het grootste
deel bij haar of hem (27%). Slechts vijf mannen en drie vrouwen
vinden dat (vooral) zijzelf schuldig waren aan het gebeuren. Onder
deze acht mensen (5%) is een ex-paar dat ten tijde van het inter
view overweegt weer samen te gaan leven. Bij 9% van de responden
ten wordt de schuld ongeveer evenveel bij de een als bij de ander
gelegd. De overige 10% betreft mensen die in feite noch de partner
noch zichzelf als schuldig zien.
Vrouwen zijn meer dan mannen geneigd de ander als schuldige te be

schouwen (86% resp. 65%). Onder mannen zijn er meer die de schuld
vraag in het midden laten alsook die aan beiden evenveel schuld
toeschrijven. Het subjectieve karakter van dit gegeven, het feit
dat ieder een eigen kijk op de werkelijkheid heeft, blijkt wel uit
een analyse van de 62 ex-paren. Bij slechts zes paren zijn de exgenoten het "eens"; driemaal laten beiden de schuldvraag in het
midden en driemaal vinden beiden dat de man de hoofdschuldige is.
Van maar liefst 37 paren geven beiden de ander in meer of minder
sterke mate de schuld. Dat ook bij de paren de vrouwen meer de
ander als schuldige zien, blijkt onder andere uit het feit dat bij
dertien paren de vrouw haar ex-man de schuld geeft, terwijl de man
de schuld in het midden laat, dan wel gelijk verdeeld ziet. De om
gekeerde situatie komt bij slechts twee paren voor. Wel is er drie
maal de situatie dat de vrouw de schuld vooral bij zichzelf gezocht
heeft, dan wel gelijk verdeeld ziet, terwijl de man de schuld in
het midden heeft gelaten.
Verschillen die samenhangen met milieu en stroming/ideaalbeelden zijn wel aan
wezig. Vooral wat betreft de nuanceringen. In het lagere milieu wordt het meest
en met de meeste overtuiging de schuld bij de ander gelegd. Dit geldt vooral
voor de mannen. Een rationele benadering van een aantal mannen in het midden- en
het hogere milieu zorgt ervoor dat regelmatig (één op de vier keer) geen schul
dige wordt aangewezen. Vrouwen in het hogere milieu brengen vaak meer nuancerin
gen aan in vergelijking met hun seksegenoten in het lagere milieu, maar in
minder extreme vorm wordt de schuld toch even vaak bij de ex-man gelegd. Op
basis van de kenmerken van de ideaalbeelden kan verwacht worden dat bij de
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uiteengaan als een normale mogelijkheid wordt geaccepteerd. Dit effect blijkt
inderdaad aanwezig, want bij vertegenwoordigers van de nieuwste stromingen laten
ruim één op de vier de schuldvraag in het midden terwijl "slechts" 31% de schuld
(bijna) geheel bij de ander zoekt. Bij de traditionele stromingen zijn er veel
minder die de schuld in het midden laten (6%), terwijl veel vaker de schuld
(bijna) geheel bij de ander gelegd wordt (61%). Een verandering in idealen hangt
samen met de interpretatie van het gebeuren in het ex-huwelijk.
Ook de leeftijd en huwelijksduur laten een verband zien met de wijze waarop met
de schuldvraag wordt omgegaan. Onder de jongeren en in de korte huwelijken komt
het het vaakst voor dat de schuld in het midden gelaten wordt, met name bij de
mannen. Vaak betreft het tevens de kinderloze huwelijken. Deze situatie leent
zich meer tot een neutrale opstelling, maar er is zeker ook sprake van een ge
ringere stigmatisering van de echtscheiding doordat man opgroeide in een tijd
dat echtscheiding steeds meer voorkwam. Als men (bijna) het hele huwelijk aan
saheiden heeft gedacht, bestaat er een sterke neiging de schuld bij de ander
te leggen. Een tweede plaats nemen degenen in die nooit aan scheiden hadden
gedacht, ze zijn min of meer overrompeld. Het is begrijpelijk dat ook in deze
groep een belangrijk aantal mensen de schuld volledig bij de ander ziet liggen.

Rancune wordt bij veel mensen aangetroffen. Bij êën op de vijf

respondenten is sprake van weinig of geen rancune. Zij laten in
hun verhalen (bijna) geen sporen zien van wrok jegens de ex-partner. Een rancuneuze of zeer rancuneuze instelling wordt bij een op
de drie respondenten gevonden. Regelmatig wordt soms zeer openlijk,
het gedrag van de ander (sterk) veroordeeld. De respondent vindt
dat de ander haar of hem veel heeft aangedaan en dat dat zeer on
terecht is geweest, gezien het eigen gedrag. De overige 46% vormt
een middengebied. Er is in meerdere of mindere mate wel sprake
van rancune jegens de ex-partner, maar de uitingen erover zijn
milder en er is een groter begrip voor haar of zijn gedrag. Over
het geheel genomen uiten mannen zich minder rancuneus dan vrouwen.
De verhoudingen (zeer) rancuneus - gemiddeld rancuneus - niet
rancuneus, zijn voor de beide seksen: 30% - 45% - 25% resp. 39% 48% - 15%.
v

Opmerkelijk is de uitkomst, bij de analyse van de 62 ex-paren,
dat er een grote overeenkomst bestaat tussen de mate waarin man en
vrouw rancuneus zijn. Hoe rancuneuzer de een is, hoe rancuneuzer
ook de ander. Dit blijkt vaak heel direct uit het woordgebruik.
Hele zware beschuldigingen en/of scheldpartijen tegenover de ander
zijn doorgaans in even heftige en/of even geladen termen terug te
vinden bij die ander jegens de ex-partner. Dit verband is wel ver
klaarbaar. Mensen zijn geneigd hun eigen onschuld te benadrukken.
Als van een van beide kanten met grof geschut, in of na het huwe
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verdedigen met even sterke of sterkere tegenaanvallen. Zo komt er
een zichzelf versterkend proces op gang. Hetzelfde geldt voor de
situatie dat de een geen wrokgevoelens toont of het gedrag van
haar of zijn partner goedkeurt. De reactie van de ander is er dan
ook vaak een van begrip. Op de zevenpuntsschaal liggen de beide
partners bijna nooit meer dan twee punten uit elkaar. Onder de
paren komt een verschil in rancune-uitingen van drie punten (man
niet rancuneus, vrouw rancuneus) slechts éénmaal voor. Bij tien
paren komt het voor dat beiden zeer rancuneus zijn en bij evenveel
paren,zijn beiden niet rancuneus. Als er een klein verschil is in
rancuneuze instelling dan is doorgaans de vrouw de meest rancuneuze
partner. Hieruit blijkt dat zij menigmaal de meest teleurgestelde
is. Voor haar wordt, vooral ook als er geen kinderen zijn, een cen
traal levensdoel afgebroken. Daarnaast, maar het hangt er ook mee
samen, weten mannen vaker het gebeuren zodanig te rationaliseren
dat er begrip verwoord wordt voor ieders standpunt. Het is moei
lijk te analyseren in hoeverre deze verwoording een werkelijke
beleving weergeeft. In ieder geval bevat het haar-buiten-brengen
van de eigen werkelijkheid op een niet-rancuneuze wijze toch zeker
een belevingsaspect. Het beïnvloedt op zijn minst ook de herbele
ving.
Dat een grotere mate van verstandelijke benadering de gevoelde rancune beïn
vloedt, blijkt ook uit de samenhang met milieu. Dit verband moet voorzichtig
en nauwkeurig bestudeerd worden, omdat onder degenen uit het lagere milieu
er de meeste mensen zijn die anderhalf tot twee jaar uiteen zijn (de kortste
periode binnen de gehele groep van respondenten). Als de factor scheidingsduur
constant wordt gehouden, blijkt zeer duidelijk dat de rancune van beide zijden
in het lagere milieu relatief groot is. Ruim de helft van de respondenten uit
dit milieu toont een (sterke) rancune, in het hogere milieu is dat één op de
vijf. Binnen het lagere milieu noemt men vaker een aantal aanleidingen; het
zijn gebeurtenissen die nog steeds heftige wrokgevoelens kunnen oproepen. In
het hogere milieu en in mindere mate ook in het middenmilieu heeft men vaker
door eigen analyses van de oorzaken de nare smaak van bepaalde gebeurtenissen
weten te neutraliseren. De gehanteerde waardenstelsel spelen hierbij een cru
ciale rol. Want sterk verweven met het milieu-effect is het effect dat uitgaat
van de stroming/ideaalbeelden. In het lagere milieu heeft men in sterkere mate
de traditionele denkbeelden behouden. De nieuwe ideeën worden vooral in het
hogere milieu en in mindere mate ook in het middenmilieu gevonden. Het is be
grijpelijk dat mensen die hun ideaalbeelden wijzigden in een richting waarbij
de levenslange band tussen twee mensen minder centraal staat, minder rancuneus
zijn over een eigen scheidingservaring. Onder de traditioneel denkenden was
bijna 50% (zeerl rancuneus, onder de vertegenwoordigers van nieuwere stromingen
bijna 25%. Dit effect van verschil in waardenoriëntaties treedt ook op met be
trekking tot (on)godsdienstigheid. De godsdienstigen zijn wat vaker (zeer)

- 450 -

rancuneus: godsdlenstigen, resp. ongodsdienstigen, 43% en 33%. Een echtscheiding
past niet in het christelijk denken, maar daar staat tegenover dat vanuit het
christendom vergevingsgezindheid gepropageerd wordt. Menigmaal blijkt dat appèl
op vergevingsgezindheid minder teweeg te brengen dan de leer van het onontbind
bare huwelijk.
Het effect van huuelijksduur a.q. leeftijd is niet zo groot. Sterker is de sa
menhang met de aan-/afwezigheid van kinderen. Onder mensen met kinderen zijn
meer rancuneuzen dan onder degenen zonder kinderen. Dit verschil wordt voor een
groot deel veroorzaakt door de mannen. Voor vrouwen geldt dat een rancuneuze
instelling even vaak voorkomt onder degenen met jonge kinderen als onder de
kinderlozen. Wat de laatsten betreft, kan de breuk zich hebben voorgedaan op
een moment dat een belangrijk levensdoel verwezenlijkt zou gaan worden, name
lijk getrouwde moeder worden. In de andere situatie voelt zij zich vaak "achter
gelaten" met kleine kinderen. Voor de mannen geldt veel vaker dat ze bij een
echtscheiding zonder kinderen het gevoel hebben dat er nog niet zoveel is mis
gelopen. Voor hen ligt er, als ze een traditioneel ideaalbeeld aanhangen waar
in het gezin met kinderen een centrale plaats inneemt, dan de situatie dat dit
ideaal nog best bereikt kan worden. Voor een vrouw met dezelfde levensdoelen
dringt zich sneller het gevoel op dat ze te oud is. (Zeer rancuneus tot en met
enigszins rancuneus: mannen zonder kinderen 36%; vrouwen zonder kinderen 66%.)
Welke samenhang bestaat er met de tijdsduur waarover echtscheiding overwogen
werd tijdens het huwelijk en met de mate waarin spanningen ervaren zijn? De
rancune blijkt veruit het minst sterk te zijn als pas in de laatste huwelijks
fase echtscheiding overwogen werd en als het huwelijk relatief weinig spannin
gen kende. Wel is er het effect dat degenen die overrompeld werden door een
scheidingswens van de ander, iets vaker een rancuneuze instelling hebben. Dit
is echter toch belangrijk minder vaak het geval dan een rancuneuze instelling
bij degenen die (bijna) het gehele huwelijk, of een groot deel ervan, met de
gedachte speelden. Het lang rondlopen met sterke onlustgevoelens in het huwe
lijk blijkt in alle milieus de rancunegevoelens na afloop te versterken. Het
feit dat men zowel bij een overrompeling als bij een lange overweging van echt
scheiding relatief lang rancuneus blijft, heeft tot gevolg dat de invloed van
"wie er besliste" minder rechtlijnig is. Voor mannen en vrouwen geldt wel dat
men het minst rancuneus is als men vindt dat beiden beslisten. Over het geheel
genomen blijkt er toch wel een tendens te zijn dat men iets rancuneuzer is als
de ander de beslissing nam. Deze samenhang geldt vooral voor het middengebied
en niet voor de (zeer), rancuneuzen. Daar zijn er evenveel die zelf beslisten
(zeerl rancuneus als die zeiden dat de ander de beslissing nam. Onder vrouwen
is zelfs het percentage (sterk-:)rancuneuzen onder de zelfbeslissers het hoogst
(zelf besloten 34%, ander besloten 29%, beiden besloten 17%1. Onder hen zijn
velen die lichamelijk geweld en een agressieve leefsituatie ervaren hadden.
Als de categorieën "erg rancuneus" tot en met "enigszins rancuneus" worden sa
mengenomen, blijkt evenwel de genoemde tendens:
mannen : zelf besloten 48%; ander besloten 66%; beiden 50%.
vrouwen: zelf besloten 54%; ander besloten 77%; beiden 50%.

Met dit beeld van schuld en rancune wordt een lang hoofdstuk met
onderzoekuitkomsten afgesloten. Tot slot wordt hierna een poging
ondernomen de globale uitkomsten van dit hoofdstuk en van da
vorige twea hoofdstukken in een wat breder kader te plaatsen.
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X.

VAN HUWELIJK TOT ECHTSCHEIDING ALS SOCIAAL VERSCHIJNSEL

Bij het onderzoek dat is verricht, is uitgegaan van een aantal
veronderstellingen omtrent samenhang tussen waarden inzake huwe
lijk en gezin die mensen huldigen enerzijds en ervaringen die zij
opgedaan hebben wanneer hun huwelijk door echtscheiding is ontbon
den anderzijds. Honderdzevenenzestig mensen van wie het huwelijk
door echtscheiding eindigde, leggen tijdens langdurige interviews
de door hen gehuldigde huwelijkswaarden en de door hen in (en na)
hun huwelijk opgedane ervaringen bloot. Aldus is een grote hoe
veelheid gegevens verkregen, maar niettemin doet zich een niet
geringe moeilijkheid voor wat betreft de toetsing van de hiervoor
bedoelde veronderstellingen. De meeste geïnterviewden zijn namelijk
hun huwelijk begonnen onder huldiging van het traditionele gezinsideaal. Het blijkt evenwel dat mensen die ïn het huwelijk of na de
scheiding belangrijk veranderden van denkbeelden, vÖÖr deze ver
andering al aanzetten ertoe lieten zien. Tegen deze achtergrond
is het toch mogelijk na te gaan of de ideaalbeelden ten tijde van
het interview een differentiërende werking hebben ten aanzien van
ervaringen en motieven. Op vele terreinen blijken de verwachte sa
menhangen aanwezig te zijn. Door de aard van het materiaal kan alalleen gesproken worden van de theorie-ondersteunende en de theorietegensprekende samenhangen. Harde toetsing is niet mogelijk. Er zijn
veel meer samenhangen gevonden die de theorie ondersteunen dan
samenhangen die de theorie weerleggen. Een overzichtsbeeld van
deze uitkomsten is pas dem volledig als eveneens de ervaringen
na de scheiding geanalyseerd zijn. Juist ook op dit terrein zijn
belangrijke vooronderstellingen geuit over samenhangen van er
varingen met ideaalbeelden.
Mensen hebben verteld over hun motieven om te trouwen of over het
ontbreken ervan, over hun (ontbrekende) motieven om op een eerder
moment te scheiden en over hun (ontbrekende) motieven om te schei
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duele ervaringen en interpretatie ervan enerzijds en macrostructu
ren en collectieve voorstellingen anderzijds. Veel bewoog men zich
in de gegeven uitleg op het niveau van tussenmenselijke belevingen.
Daarentegen kunnen de verschillen tussen belevingen van mensen
vaak begrijpelijk gemaakt worden via een macroniveau. Dit geldt
voor de waardenstelsels, het geldt voor de verschillen tussen man
nen en vrouwen, alsook voor de milieuverschillen. Wat deze laatste
betreft, daarin zijn zowel opleidings- en beroepsverschillen ver
vat als inkomensverschillen. Door bijeenbrengen van het macroniveau
en het microniveau kan nu een oriëntatiekader worden verschaft van
waaruit de ontwikkelingen rond de instituties huwelijk en echtschei
ding kunnen worden beschreven en begrepen. In het krachtenveld van
de onderlinge veranderende posities beweegt zich de echtscheiding.
Hierna wordt een poging gewaagd een kader te geven van waaruit de
sociale verschijnselen huwelijk en echtscheiding beschreven en be
grepen kunnen worden. Het moet beschouwd worden als een aanzet.
In feite is het pas mogelijk als ook de ervaringen nâ de scheiding
en de ideeën over nieuwe leef- en relatievormen geanalyseerd zijn.
I Waardenoriëntaties
a. Macroniveau: Collectieve voorstellingen over wat goed en aanvaard
baar is; ideaalbeelden over samenleven, kinderopvoeding e.d.; le
vensbeschouwelijke visies; visies op het individu.
b. Mesoniveaut Differentiatie in ideaalbeelden; beïnvloeding via
media; sociale controle via directe omgeving.
c. Microniveau: Verinnerlijking van waarden en normen.
II Materiële verhoudingen

v

a. Macroniveau: Verdeling van de welvaart; macro-economische ontwik
kelingen; technologie; arbeidsdeling (via onderwijs, via geslacht);
inkomensverdeling.
b. Mesoniveau: Regelingen over woningtoewijzing; stelsel van sociale
zekerheden; Bijstand.
c. Microniveau: Taakverdeling ten aanzien van betaalde en onbetaalde
arbeid; eigen inkomen(sl; financiële beslissingen; huisvesting;
verspreiding technische hulpmiddelen.
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a. Macroniveau: Toedeling van status, aanzien en prestige op maat
schappelijk niveau.
b. Mesoniveaui Sociaal aanzien via beroep, verenigingswerk e.d.;
tussenmenselijke overdracht van aanzien; afgeleide status.
c. Microniveaui Beleving van de kwaliteit van een relatie tussen
twee volwassenen onderling, tussen volwassene en kind, tussen
twee kinderen onderling; variërende inhoudgeving; behoeftenbevrediging.
IV Alternatieven
a. Macroniveau: Zicht op, kennis van en mogelijkheden tot verwerke
lijking van andere stelsels; ontwikkelingen in sociale en econo
mische wetenschappen, in de kunst, in de literatuur.
b. Mesoniveau-. Zicht op, kennis van en mogelijkheden tot verwerke
lijking van andere leefvormen; wijziging in de aard van de vriend
schapsnetwerken, familiebindingen, e.d.
c. Microniveau', Zicht op, kennis van en mogelijkheden tot verwerkélijking van een andere inhoudgeving aan relaties en aan de eigen
levensloop; bewustzijn; bewustwording.
Sociale verandering zal vooral geïnitieerd worden op macro- en meso-

niveau vanuit alle onderdelen. De individuele inbreng vindt plaats
via het microniveau van het zicht op alternatieven (IV.c). Er be
staat een zeer complexe wisselwerking tussen alle terreinen onder
ling van waaruit ook de toename van echtscheiding te begrijpen valt.
Zo bepaalden de waardenoriëntaties op macroniveau (I.a), die op
grote schaal mogelijk waren door toegenomen welvaart (II.a) en het
praktisch ontbreken van zicht op alternatieven (IVl in hoge mate
de financiële regelingen die in het midden van deze eeuw werden
vastgesteld. Omdat het levenslange huwelijk en het gezin onaantast
baar leken als leefverband voor iedereen, werden belastingregels,
pensioen, huistoewijzing, bijstand e.d. alle vastgesteld met als
centraal differentiatiecriterium de burgerlijke staat. Het leek
logisch in een maatschappij waarin ten aanzien van het denken over
leefvormen een grote uniformiteit was; het blijkt zeer problema
tisch in een maatschappij waarin pluriformiteit groeit.
Opmerkelijk zijn de verschillen tussen de motieven om te trouwen,
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trouwen blijken zich in hoge mate op een maaro- en meaoniveau te be

wegen. De waardenoriëntaties spelen een belangrijke rol. Men
trouwt voor de omgeving of op een abstracter niveau omdat het zo
"hoort". Verinnerlijkte waarden en de onbekendheid met alternatie
ve leefvormen zijn verder van belang. Wel acht men soms het huwe
lijk een alternatieve leefvorm voor een als slecht ervaren huise
lijke situatie. Deze vlucht van huis speelt zich op het mesoniveau
af. Daarnaast zijn maatschappelijke financiële regelingen en toe
wijzing van een huis (Il.b) soms een stimulans om in het huwelijk
te treden. Vooral voor vrouwen betekent dit huwelijk een verhoging
van aanzien (Ill.b). Het is opmerkelijk hoe weinig motieven ge
noemd zijn die betrekking hebben op de band van de betrokkenen, de
onderlinge emotionele behoeftenbevrediging (III.c), dan wel de
intrinsieke waarde die het huwelijk zou hebben voor de partners.
Men noemt veelal instrumentele motieven en omgevingsfactoren, ter
wijl men op het expressieve vlak vaag blijft. Het is mede een her
interpretatie na de scheiding van het belang van bepaalde huwe
lijksmotieven. De niet-expressieve motieven treden meer op de
voorgrond en men kan (en durft) ze nu rechtstreeks (te) uiten om
dat door de scheiding niet meer bewust of onbewust het beeld van
het gelukkig getrouwde stel hoog gehouden behoeft te worden.
De geuite motieven om niet te aoheiden liggen meer op een meso- en micro
niveau. Men durft het vaak niet voor de omgeving; door verinner
lijkte waarden heeft men er nooit aan gedacht; de financiële (on-)
mogelijkheden verhinderen (vooral enkele decennia terug) de schei
dingen. Er wordt gesproken over onzekerheden over de toekomst en
men blijkt vaak maar weinig kijk op de alternatieven te hebben.
Belangrijke ruilprocessen vinden plaats binnen dit''meso- en micro
niveau, die met name de materiële verhoudingen en kwalitatieve
processen betreffen. Sociaal aanzien en prestige, financiën, be
taalde en onbetaalde arbeid, liefde, zorg, emotionele opvang wor
den onderling uitgewisseld. De uitkomst van deze ruilprocessen
bepaalt mede de beslissing om al dan niet te scheiden.
De geuite motieven om te aoheiden liggen veelal op een microniveau. Het
zijn de eerder genoemde ruilprocessen die leiden tot de conclusie
dat er van een (volstrekt) onvoldoende behoeftenbevrediging sprake
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de buitenechtelijke relatie zich ook in dit kader af. De alterna
tieven, hier een relatie met een ander, worden zichtbaar. Relatio- .
nele tekorten, relaties met derden, persoonlijkheidsverschillen,
agressief leefklimaat, geestesziekte, conflictueuze communicatie;
alle zijn het verwoordingen van processen op microniveau. De ver
anderingsprocessen zijn dit doorgaans ook, alhoewel vanuit de wens
tot nieuwe leefvormen en bewustwording regelmatig getuigd wordt
van een groter zicht op en kennis van de alternatieven op meso- en
macroniveau.
Velen beperken zich bij de benoeming van de scheidingsmotieven tot
gevoelszaken. Nogal eens blijken deze expressieve motieven een in
strumentele grondoorzaak te hebben. Deze nadruk op het expressieve
vlak was in het hypothetische raamwerk verwacht (hoofdstuk III) en
valt te begrijpen uit het vigerende romantische ideaalbeeld waar
bij de liefde tussen twee mensen zo'n belangrijke plaats heeft.
Problemen op ander vlak zoals de huishouding, de vrijetijdsbeste
ding worden al gauw vertaald in termen van een tekort aan liefde,
begrip en aandacht en in termen van een slechte communicatie. Daar
naast heeft'men bij zaken op het instrumentele vlak eerder de nei
ging er vanuit te gaan dat het om niet te veranderen zaken gaat.
Tekort aan liefde, tekort aandacht, tekort begrip en een slechte
communicatie behoren veranderd te kunnen worden. Zij worden be
schouwd als een aantasting van de basis van het huwelijk.
Met betrekking tot de instandhouding van een aangegaan huwelijk
speelt, naast de sociale controle, de materiële consequentie van
het alternatief (de huwelijksverbrekingi mee. Met betrekking tot
de scheiding staan vooral de materiële verhoudingen en kwalitatie
ve processen op microniveau centraal. Een spanningsveld is hiermee
evident. Bij de motieven om te scheiden blijkt echter wel via de
verklaring van verschillen dat "macro" en "micro" worden samenge
bracht. De motieven liggen op een microniveau, maar de verschillen
tussen mannen en vrouwen en tussen milieus kunnen in hoge mate be
grijpelijk worden gemaakt met structuren en processen op macroni
veau. De verschillende waardenstelsels, de arbeidsdeling in onze
samenleving, de financiële regelingen, de wijzen waarop status en
aanzien worden gedefinieerd en maatschappelijk worden verdeeld,
het zicht op alternatieve stelsels en leefvormen zijn alle kaders
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wel zeker een verschijnsel dat structureel en cultureel verankerd
ligt in onze samenleving. Echtscheiding kan niet alleen beschouwd
worden als individuele keuzen van enkelen of van velen, waardoor
het een voorbijgaand "modeverschijnsel" zou kunnen zijn. De groei
ende pluriformiteit in waardenstelsels, de materiële welvaart en
de sociale voorzieningen, de maatschappelijke statustoedeling
waarbij de onafhankelijke maatschappelijke positie van vrouwen in
waarde groeit en de grotere gevoeligheid voor en aanwezigheid van
alternatieve mogelijkheden bepalen in hoge mate de toename van de
echtscheiding. Het verschijnsel echtscheiding kan daarmee beschouwd
worden als een belangrijke fase in een historisch ontwikkelingsproces
en niet als een voorbijgaande "rage". Wellicht dat een sterke ver
mindering van financiële mogelijkheden een voorzichtiger opstel
ling in dezen bevordert. Maar de waardenoriëntaties, de kwalita
tieve processen en het bewustzijn ten aanzien van alternatieven
zijn zodanig veranderd dat een voortgang van het proces moeilijk
te stuiten is.
Het blijvende belang van echtscheiding wordt verder veroorzaakt
doordat het met de toename van de omvang eveneens een belangrijk
autonoom werkend verschijnsel op andere sectoren van de samenleving is

geworden. De toename van de echtscheiding heeft een versnellend
effect op de verandering in waarden; het werd in hoofdstuk VII
van dit rapport expliciet aan de orde gesteld. De toename van de
echtscheiding heeft de noodzaak van een individualisering van fi
nanciële regelingen onderstreept. Verder gaat de vraag naar klei
nere wooneenheden, mede door de echtscheiding op gang gekomen,
het woningaanbod beïnvloeden. Deze nieuwe woningbouw is een kracht
op zichzelf in de keuze vein leefvormen en het zicht op alternatieV

ven. De toegenomen echtscheiding beïnvloedt eveneens de kwalita
tieve processen. De stigmatisering neemt af en mensen gaan hun re
latie meer beschouwen tegen de achtergrond van een minder grote van
zelfsprekendheid van duurzaamheid. Dit maakt de ruilprocessen die
plaatsvinden meer expliciet voor de betrokkenen. Tenslotte worden
vooral op meso- en microniveau mogelijke alternatieven voor ieder
een duidelijker, omdat ze door steeds meer mensen voorgeleefd wor
den. Op macroniveau wordt het systeem min of meer gedwongen zich
aan het nieuwe instituut echtscheiding aan te passen. Een volledig
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flink stuk afgelegd op de weg er naar toe. Institutionalisering
van echtscheiding betekent dat de wisseling van leefvormen binnen
de individuele levensloop een aanvaard en als normaal beschouwd
verschijnsel gaat worden.
Het wordt vaak als opmerkelijk beschouwd dat in alle milieus echt
scheiding zo'n relatief hoog niveau bereikte. Met behulp van het
hier gegeven kader kan een en ander wel verhelderd worden, alhoe
wel een analyse van het gebeuren nà de scheiding aanvullende in
formatie zal moeten leveren. In lagere milieus is sprake van een
sterke ideologie van waaruit echtscheiding als negatief beschouwd
wordt alsook van een zware sociale controle vanuit de directe om
geving. Daartegenover staat dat juist voor de minder draagkrachtigen door de sociale voorzieningen echtscheiding meer binnen het
bereik kwam. Voor mensen uit een ëén-inkomensgezin met een relatief
laag inkomen verslechtert de financiële situatie na de scheiding
niet of niet belangrijk. Een als slecht ervaren huwelijk zou men
vroeger eerder in stand gehouden hebben vanwege materiële onmoge
lijkheden. De verbeterde materiële opvang maakt het nu mogelijk
bij een onbevredigende situatie wel te scheiden'.
De materiële mogelijkheden zijn in midden- en hoger milieu niet
zozeer verbeterd door de sociale voorzieningen, omdat het in min
dere mate gebruikelijk is dat vrouwen uit deze milieus bijstand
krijgen. Bovendien is dit vooruitzicht voor deze vrouwen ook niet
zo aantrekkelijk omdat het een belangrijke achteruitgang betekent.
Daar staat tegenover dat in deze milieus de gezinsideologie en de
stigmatisering van echtscheiding minder sterk werden. De sociale
controle is zwakker. Dit maakt het gemakkelijker om bij een on
bevredigende huwelijkssituatie de zaak af te breken. In de lagere
milieus zijn het meer de materiële verhoudingen die de toename van
echtscheidingen bevorderen, in de hogere milieus spelen de waar
denoriëntaties en het zicht op alternatieven een grotere rol. Als
in het lagere milieu de waarden ook gaan verschuiven en de sociale
controle op echtscheiding vermindert, mag ook hier een versterkte
groei van het verschijnsel verwacht worden. Toename in hogere mi
lieus zal vooral plaatsvinden als de materiële gezinsomstandig
heden verbeteren door een eigen inkomen van de vrouw. Zij is dan
tevens minder afhankelijk van de maatschappelijke status van haar
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Hiermee ben ik gekomen bij een zeer centraal regel- en ordenings
criterium in onze maatschappij: de sekse. Steeds blijkt er een be
langrijk verschil te bestaan tussen "haar ex-huwelijk" en "zijn
ex-huwelijk". Er is een zeer sterk spanningsveld dat veroorzaakt
wordt door de maatschappelijke arbeidsverdeling enerzijds en de
hoge relatie-eisen met een nadruk op de gelijkheid tussen, of ge
lijkwaardigheid van, de twee partners anderzijds. De maatschappe
lijke machtsverschillen tussen mannen en vrouwen via inkomen en
status medegedeeld, worden overgebracht naar het gezin waar ze
manifest of latent uitgewerkt worden. Verwacht mag worden dat een
manifeste machtsstrijd op microniveau steeds vaker voor zal komen.
Het is namelijk gebleken dat deze manifeste strijd vooral nog in
het hogere milieu voorkomt. Als zovele verschijnselen lijkt het
hier te gaan om een cultuurgoed dat steeds bredere lagen van de
bevolking gaat bereiken. De arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen
brengt een verschillende opvoeding met zich mee, verschillende
verwachtingen omtrent de aard van een huwelijk en een verschil in
de betekenis die het gezin voor de individuele identiteit heeft.
Dat man en vrouw elkaar aanvullen kan functioneren in een tijd
waarin hiërarchische verschillen binnen de primaire leefvorm ge
accepteerd worden. De ideologische nadruk op gelijkheid en warmte
van heden ten dage bemoeilijkt dit principe van aanvulling in
hoge mate omdat de verschillende posities verschillende machts
middelen verschaffen. Het valt niet te verwachten dat dit proces
op korte termijn zal zijn uitgewerkt. Steeds meer zullen vrouwen
pogingen ondernemen de machtsbalans in evenwicht te brengen. Dit
betekent onder andere een groter aanbod van vrouwen op de arbeids
markt. Een meer zelfstandige opstelling van vrouwen* zal het aantal
echtscheidingen voorlopig doen toenemen. De "mannenemancipatie"
is weinig gevorderd en het zal in het huiselijk leven moeilijk zijn
bestaande patronen te doorbreken. De toenemende echtscheiding zal
steeds meer gaan bewerkstelligen dat vrouwen adequaat worden op
geleid voor een maatschappelijke positie voor het gehele arbeids
leven. Zij zullen hun betaalde werk niet snel opgeven, want het
huwelijk blijkt voor hun en eventuele kinderen geen levensverzeke
ring te zijn.
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beperkte reikwijdte op, want ieder tijdsbeeld laat nieuwe samen
hangen zien. Voor ervaringen rond echtscheiding geldt dat ook,
zeker in een historische fase van de samenleving waarin de inhoudgeving aan relaties en leefvormen grondig wordt herzien. Ik hoop
met deze analyse een bijdrage te hebben geleverd aan het inzicht
in belangrijke ontwikkelingen en de achtergronden ervan in onze
samenleving.
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BIJLAGE 1. DE GEBRUIKTE VRAGENLIJST
Da hier weergegeven vragenlijst geeft alle onderwerpen asm die aan de orde ge
steld dienden te worden. De vragen behoefden niet letterlijk gesteld te worden,
vandaar de onderstrepingen.
De originele versie bestond uit 24 eenzijdig bedrukte vellen. De vormgeving
was zodanig dat bij iedere vraag voldoende ruimte was een antwoord in te schrij
ven. Indien de respondent uitvoeriger was, kon op de witte achterzijde doorge
schreven worden dan wel zonodig op een apart vel.

1.

Wat vindt u dat arbeid "als het goed is" idealiter zou moeten betekenen
voor mensen? Wat vindt u van werkloosheid?

2.

Welke leefvorm vindt u de meest Ideale qua wonen, relaties e.d.? Waarom?
Zijn uw meningen wat dit betreft veranderd in de loop der tijd? Zo ja,
hoe en waardoor?

3.

Denkt u dat eenzaamheid in bepaalde leefvormen meer voorkomt dan in andere?
Zo ja welke? Wat verstaat u onder eenzaamheid?

4.

Wat vindt u kenmerkend voor een goede intieme paarrelatle/huwelljksrelatle?
(Wat moet er dan tussen mensen zijn?) Zijn uw meningen wat dit betreft
ver einde rd in de loop der tijd? Zo ja, hoe en waardoor?

5.

Wat vindt u kenmerkend voor vriendschap? Ziet u - en zo ja, welk - verschil
tussen "liefde" en vriendschap? Hoeveel vrienden heeft u? (volgens eigen
definitie; hoeft niet exact)

6.

Vindt u verliefdheid noodzakelijk als start van een nieuwe relatie? Wat
verstaat u onder verliefdheid?

7.

Wilt u vanaf de eerste kennismaking de fasen noemen "waarin de relatie met
uw ex-huwelijkspartner zich ontwikkelde? (met jaartallenl VERHAAL OP APART
VEL

8.

Om te recapituleren, kort de fasen (nog eens) doornemen. N.B. Gaarne jaar
tallen bijhouden.
a. Was er in de allereerste periode sprake van
verliefdheid van beide zijden?

beiden/geen van beiden/
alleen vrouw/alleen man

b. Had de respondent al ervaring voordien gehad? Zo ja, hoeveel, hoe in
tensief?
c. Had de ex-partner al ervaring voordien gehad? Zo ja, hoeveel, hoe In
tensief?
d. Wemneer leerde u elkaar kennen?
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f. Wat was het motief/de reden om te trouwen?
g. Wat verwachtte u van het huwelijk toen u trouwde?
h. Had u vooraf afspraken genaakt over het huwelijk(se leven)?
i. Hoeveel crisisperioden zijn in het huwelijk aanwijsbaar?
j. Indien van toepassing: Waarom bij andere crises niet gescheiden?
k. Wanneer dacht de respondent het eerst aan de mogelijkheid van schelden?
1. Wanneer werd er voor het eerst samen over de mogelijkheid van schelden
gepraat?
m. Wie was uiteindelijk de belangrijkste bij de
beslissing om uit elkaar te gaan?

MAN / VROUW / BEIDEN

n. Denkt u dat uw ex-partner er ook zo (vraag m,) over denkt?
o. Wat waren uiteindelijk uw belangrijkste motleven om uit elkaar te gaan?
p. Wat waren naar uw mening de belangrijkste motleven van uw ex-partner?
Hierna noem ik een aantal aspecten van het dagelijks leven, die een pro
bleem kunnen vormen bij het samenleven. Wilt u aangeven of naar uw mening
op deze terreinen wel of geen oorzaken liggen voor uw scheiding? Per item
dient gekozen te worden tussen de antwoordmogelijkheid JA en NEE. Verdere
toelichting wordt per item weergegeven.
a. andere verwachtingen

s. bewustwording (één van beiden)

b. taakverdeling in huis

t. buitenechtelijke relatie(s)

c. taakverdeling ten opzichte van
geld verdienen

u. liefde voor elkaar (verschil
erin)

d. omgang met familie

v. meningsovereenstemming/-verschillen, ruzie/harmonie

e. omgang met vrienden/kennissen
f. omgang aet collega's
g. financiële punten (evt. schulden)
h. verschil in belangstelling
i. vrijetijdsbesteding
j. communicatie tussen de partners
k. angsten/depressies/onmachtgevoelens van (één van) beiden
1. seksuele relatie tussen de partners
m. machtsverschillen
n. aan-/afwezigheid van kinderen
o. opvoeding van kinderen
p. karakterverschillen -overeenkomsten
tussen de partners
q. handtastelijk optreden, regelmatig
slaan e.d.
r. uit elkaar groeien

w. sleur
x. lichamelijk contact van ouder(s)
met kind(eren) - vroeger, - nu
y. verslavingen (roken, alcohol,
drugs)
z. verschil in achtergronden (cul
tuur, milieu, opleiding, gods
dienst, leeftijd)
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Hoe beleeft u uw huidige situatie? In hoeverre veranderde dit en wat vindt
u de "gelukkigste perloden" van uw leven?

11.

Heeft u een nieuwe vaste partner? JA / NEE Zo ja, wanneer en hoe heeft u
elkaar leren kennen? Hoe zoudt u deze relatie willen typeren qua intensi
teit, duurzaamheidsverwachting? In welk opzicht is deze relatie anders dan
die met de ex-partner was, en in welk opzicht hetzelfde?

12.

Heeft u na het uit elkaar gaan min of meer regelmatig vaste partners gehad
en zo ja, hoe heeft u dat ervaren?

13.

Wat verwacht u/wenst u met betrekking tot uw eigen toekomst? (N.B. kan
eventueel niet van toepassing zijn)
Huwelijk

- verwachting
- wens

Samenwonen

- verwachting
- wens

Een andere leefvorm, nl.

- verwachting
- wens

(Nog meer) eigen kinderen

- verwachting
- wens

14.

Vindt u het moeilijk/makkelijk relaties met mensen aan te gaan en te onder
houden? Niet lntlem-aeksuele relaties. Intiem-seksuele relaties.

15.

Heeft u al eens gebruik gemaakt van huwelljks-Zralatlebemlddellng? JA / NEE
Zo ja, welke vorm van bemiddeling en was u er tevreden over? Zo nee, denkt
u erover het in de toekomst te doen en wat zijn nu da drempels?

Hierna (16 t/m 28) komt een aantal vragen ovor de gevolgen van het uit elkaar
gaan/de echtscheiding.
Per item: zijn er veranderingen opgetreden?
JA / NEE
achtergronden ervan en andere opmerkingen:
16.

Verstandhouding met ex-partner

17.

Psychisch:

Uzelf?/Uw ex?
Uzelf?/Uw ex?

18.

Gezondheid/medicijngebruik!
Uzelf?/Uw ex?

19.

Financieel:

20.

Hulsvesting:

Uzelf?/Uw ex?

21.

Contacten met eigen familie:
Uzelf?/Uw ex?
Contacten met schoonfamilie:
Uzelf?/Uw ex?

22.

Contacten met vrienden:
Uzelf?/Uw ex?

23.

Contacten met de buren:
Uzelf?/Uw ex?

24.

Contacten met eigen collega's:
Uzelf?/Uw ex?

25.

Beroep en scholing:

27.

Vrijwilligerswerk, verenigings
leven:
Uzelf?/Uw ex?

Uzelf?/Uw ex?

Contacten met collega's ex-part
ner:
Uzelf?/Uw ex?
26.

Hobbles, vrijetijdsbesteding:
Uzelf?/Uw ex?

28.

In het algemeen eenzaamheldagevoelens (meer/minder)
Uzelf?/Uw ex?
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29.

Hoe heeft U het juridische systeem en de tussenkomst van advocaten ervaren?
(Problemen met boedelscheiding, bezitsverdeling, alimentatie.)

30.

Heeft U voor en na het uit elkaar gaan/de echtscheiding gebruik gemaakt
van hulpinstanties, bureaus, therapeuten, groepsbijeenkomsten e.d.?
Zo ja, hoe heeft U deze hulp ervaren?

31.

Heeft U bij het scheidingsproces vormen van maatschappelijke hulpverlening
gemist? Zo ja, welke?

32.

Van wie kreeg U de meest positief ervaren steun in het scheidingsproces
t.a.v.: (naar leeftijd, geslacht, type relatie bijv. familie, buren etc.)
praktische zaken!
fi222Si§i2_2âïiS2£2:
fînâncïëïë~stëûn:
iï2£Ï22§ïiI°§ïi25IÏ!22i£!

33.

Van welke zijden kreeg U voor Uw gevoel (sterk) negatieve reacties op Uw
echtscheiding? (naar leeftijd, geslacht, type relatie met de bedoelde per
soon)

KINDEREN
34.

Wat vindt U de gevolgen van de scheiding voor Uw kinderen t.a.v.s
in_het algemeen!
gs^chisch:
gezondheid:
functioneren_og_school:

35.

Hoe is de omgang van de kinderen met de beide ouders geregeld?
Hoe zoudt U deze regeling Ideaal vinden?
Indien U de huidige situatie niet ideaal vindt, hoe komt dat?

36.

Vindt U dat kinderen gehoord moeten worden bij toewijzing van de voogdij
en hun wonen?
JA / NEE
Zo ja, op welke leeftijd?

ALGEMEEN
37.

Heeft U over het geheel genomen er spijt van dat de beslissing is genomen
om te scheiden?

38.

Wat vindt U het meest positieve gevolg van het feit dat U gescheiden bent?

39.

Wat vindt U het meest negatieve gevolg van het feit dat U gescheiden bent?

40.

Wat vindt U dat er ten opzichte van gescheldenen veranderd zou moeten wor
den in onze samenleving? Wat ten opzichte van gehuwden?

41.

Wat vond U van dit gesprek?

42.

Zijn er volgens U belangrijke zaken niet aan bod gekomen?

(respondent nu vragenlijsten I, II en III zelf laten invullen)
Ondertussen reeds bekende gegevens op de volgende pagina's invullen.
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43.

Interviewster

44.

Interviewdatum en -tijden

45.

Nummer respondent
MAN / VROUW
Woonplaats, adres respondent op
apart vel bij nummer invullen.

46.

Nummer ex-partner
MAN / VROUW
Woonplaats, adres ex-partner op
apart vel bij nummer invullen.

47.

Veranderde de vrouw van achter
naam?

48.

Woonplaats, woning in de laatste
huwelijksfase

49.

Huwelijksdatum ex-paar

50.

Is het huwelijk kerkelijk ingeze
gend?

51.

Gemeenschap van goederen of
Huwelijkse Voorwaarden?

52.

Datum uit elkaar gaan/niet meer
samen wonen

53.

Datum echtscheiding

54.

Aantal kinderen van het ex-paar
naar geslacht, geboortedatum,
woonsituatie

55.

Allmentatlerege1Ingen
- voor de ex-partner
- voor de kinderen

56.

Indien van toepassing, regeling
bezoekrecht kinderen

OVER DE RESPONDENT
57.

Geboortedatum

58.

Hertrouwd?
datum evt. huwelijk:
datum evt. samenwonen:

JA / NEE

59.

Woont niet gehuwd samen JA / NEE
Indien ja, datum

60.

Relationele woonsituatie verder

61.

Heeft vaste partner, elders
wonend
JA / NEE

62.

Opleiding

63.

Beroep
Werktijden (full-time, part-time
etc.)

64.

Godsdienst
Kerkgang
ALTIJD/REGELMATIG/AF EN TOE/NOOIT
Actief in kerkgemeenschap
JA / BEETJE / NEE

65.

Politieke Partij, voorkeur
Lid
JA / NEE
Politiek actief
JA / NEE

66.

Abonnement krant

67.

Inkomen
Is Uw besteedbaar inkomen verge
leken met andere Nederlanders
volgens U:
ERG HOOG - HOOG - BEETJE HOOG GEMIDDELD - BEETJE LAAG - LAAG ERG LAAG

68.

Zijn de ouders nog in leven?

N.B. Volgende vragen ook stellen als één of beide ouders overleden zijn.
69.

Burgerlijke staat ouders

70.

Godsdienst vader/c.q. moeder
Actief
JA / NEE

71.

Opleiding/c.q. beroep vader

72.

Opleiding/c.q. beroep moeder

73.

Aantal kinderen ouders;
positie respondent erin
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OVER DE EX-PARTNER VAN DE RESPONDENT
74.

Geboortedatum

75.

Hertrouwd?
datum evt. huwelijk:
datum evt. samenwonen:

76.

Woont niet gehuwd samen JA / NEE
Indien ja, datum

77.

Relationele woonsituatie verder

78.

Heeft vaste partner, elders
wonend
JA / NEE

79.

Opleiding

80.

Beroep
Werktijden (full-time, part-time
etc.)

81.

Godsdienst
Kerkgang
ALTIJD/REGELMATIG/AF EN TOE/NOOIT
Actief in kerkgemeenschap
JA / BEETJE / NEE

82.

Politieke Partij, voorkeur
Lid
JA / NEE
Politiek actief
JA / NEE

83.

Abonnement krant

84.

Inkomen (schatting)
Vindt U het besteedbaar inkomen
van Uw ex-partner vergeleken met
andere Nederlanders:
ERG HOOG - HOOG - BEETJE HOOG GEMIDDELD - BEETJE LAAG - LAAG ERG LAAG

85.

Zijn de ouders nog in leven?

JA / NEE

N.B. Volgende vragen ook stellen als één of beide ouders overleden zijn.
86.

Burgerlijke staat ouders

87.

Godsdienst vader/c.q. moeder
Actief
JA / NEE

88.

Opleiding/c.q. beroep vader

89.

Opleiding/c.q. beroep moeder

90.

Aantal kinderen ouders; positie
ex-partner respondent erin

OVER DE NIEUWE PARTNER RESPONDENT (indien van toepassing)

91.

Geboortedatum

92.

Opleidingsniveau

93.

Beroep (full-time, part-time)

94.

Godsdienst
Actief

95.

Politieke interesse

96.

Burgerlijke staat (ongehuwd,
gehuwd, gescheiden, verweduwd)

97.

Eigen kinderen?

98.

Wil ex-partner meewerken aan
dit onderzoek?
JA / NEE
Zo nee, wat zijn de redenen?

99.

Enkele adressen van mogelijke
gehuwde respondenten met ongeveer
dezelfde achtergronden (leeftijd,
opleiding, kinderen, godsdienst,
politiek) als de respondent.

EXTRA INDRUKKEN INTERVIEWSTER

JA / NEE

- 466 (door respondent zelf in te vullen)
(invullen op het gevoel, een zekere snelheid is daarbij gewenst)
I.

volledig
eens
het huwelijk en ongehuwd
samenwonen betekenen emo
tioneel hetzelfde
het huwelijk is de meest
unieke band die mensen in
hun leven kunnen hebben
een vrouw kan het beste
na een huwelijk de achter
naam van haar man aannemen

d.

ook al ben je getrouwd of
woon je samen, dan nog is
het van groot belang dat
iedere volwassene een ei
gen kamer heeft om af en
toe eens alleen te kunnen
zijn

e.

een seksuele relatie met
een ander behoeft niet
schadelijk te zijn voor de
huwelijksrelatie/vaste.
paarrelatie

f.

echtscheiding betekent
toch in feite dat de hu
welijkspartners gefaald
hebben
kinderen vervolmaken de
huwelijksband

h.

de verantwoordelijkheid
voor het inbrengen van
geld hoort vooral bij de
man te liggen, de verant
woordelijkheid voor de
kinderopvang en huishou
ding vooral bij de vrouw

i.

paarvorming is een natuur
lijk gegeven, de mens is
bestemd om als paar door
het leven te gaan

3»

als de kinderen uit school
komen, hoort er iemand
thuis te zijn om ze op te
vangen

grote
lijnen
eens

noch
eens
noch
oneens

grote
lijnen
oneens

volledig
oneens

geen
mening
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(vervolg)

k.

het is het beste als de
moeder de kinderen opvangt
als ze uit school komen

1.

bij het aangaan van een
vaste paarrelatie/huwelijk
moet men er niet van uit
gaan dat deze voor het
hele leven zal zijn

m.

man en vrouw moeten zoveel
mogelijk samen beslissen,
maar als het erop aankomt
moet de vrouw zich bij het
oordeel van de man neer
leggen

n.

over een buitenechtelijke
seksuele relatie moet je
met je huwelijkspartner
kunnen praten

o.

ten tijde van werkloos
heid heeft de gehuwde man
meer recht op werk dan de
gehuwde vrouw

p.

de leukste situatie is als
in een gezin man en vrouw
beiden halve dagen werken
en als zij het werk voor
kinderopvang en huishou
ding verdelen

q.

van echtscheiding zijn de
kinderen altijd de dupe

r.

als de gehuwde man en
vrouw apart op vacantie
gaan, dan vraag je om
moeilijkheden

s.

er wordt tegenwoordig veel
te gemakkelijk gescheiden

volledig
eens

grote
lijnen
eens

noch
eens
noch
oneens

grote
lijnen
oneens

volledig
oneens

geen
mening
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(door respondent zelf invullen, snel op het gevoel!)
(graag het antwoord omcirkelen)

II.

VOOR EEN HUWELIJKSRELATIE / INTIEME PAARRELATIE IS:
erg
pos.

pos.

a.

veel samen doen

b.

zelfopoffering

+++

c.

ieder aparte vrienden

+++

d.

ruzie

+++

e.

voor jezelf opkomen

+++

f.

samen oud worden

+++

g.

financieel onafhanke
lijk van elkaar zijn

h.

seksuele trouw

i.

samen eigen kinderen
hebben

j.

ieder eigen dingen
doen

k.

aanpassen aan elkaar

+++

1.

tederheid

+++

m.

zelfbewustzijn

+++

n.

vrijheid van ieder

+++

o.

samen eenheid vormen

+++

p.

aantrekkingskracht

++

q.

rechten en plichten

++

r.

seksuele bevrediging

+++

s.

zelfontplooiing

+++

++

t.

bescheidenheid

+++

++

beetje
pos.

niet
pos.
niet
neg.

+

±

+

±

beetje
neg.

-

neg.

erg
neg.
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Een mens kan leven in vele soorten leefvormen. Hieronder wordt een aan
tal genoemd. Wilt U, door per leefvorm een antwoord te omcirkelen, aan
geven in hoeverre U deze leefvorm (on)aantrekkelijk lijkt of vindt.
zeer
aantrekkelijk

a.

zeer
onaantrekkelijk

alleen wonen; met verschillendsoortige relaties in
de omgeving

+++

++

+

±

apart wonen; een vaste
intiem-seksuele relatie
(Living Apart Together)

+++

++

+

c.

ongehuwd samenwonen als
*
paar

+++

++

+

d.

ongehuwd samenwonen als
paar met eigen kinderen

+++

++

+

e.

gehuwd samenwonen als paar

+++

++

+

f.

gehuwd samenwonen als paar
met eigen kinderen (gezin)

+++

++

+

g.

één-oudergezin; een ouder
T7
*
, , j,
en één of meer kinderen

+++

++

+

±

h.

woongemeenschap; wonen in
een huis met meerdere men
sen, grote persoonlijke
vrijheid, ieder heeft
eigen ruimte

+++

++

+

±

bewust ongehuwd moeder
schap/vaderschap in woongemeenschap

+++

++

+

±

b.

i.

j.

k.

Centraal Wonen; meerdere
wooneenheden bijeen, enkele gezamenlijke ruimten,
gezamenlijk eten
commune ; wonen in een huis
met meerdere mensen, veel
• '
samen doen, gezamenlijke
ruimten

++

+++

++

-

—

—-

±

—

™

±

—

±

—

-

—

—

-

—

+

+

±

—
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BIJLAGE 2. MOTIEVEN, OORZAKEN EN AANLEIDINGEN VAN DE ECHTSCHEIDING
Deze motieven zijn per respondent gedistilleerd uit het vrije verhaal (vraag 7,
Bijlage 1). De volgorde van de motieven is analoog aan de volgorde in het vrije
verhaal van de respondent. Voorts wordt per respondent het letterlijke antwoord
gegeven op de volgende vraag

die later in het interview wevd gesteld-. "Wat was

voor U al met al het belangrijkste motief om uit elkaar te gaan?" (vraag 8.O.,
Bijlage 1). Het antwoord op deze vraag wordt voorafgegaan door het teken *.

Per ex-huwelijk is een nummer gebruikt (n = 105). Van 62 ex-huwelijken heeft
zowel de man (m.) als de vrouw (v.) meegewerkt, van de overige 43 één van bei
den. De ex-huwelijken zijn verdeeld in categorieën van korte (5 jaar of korter),
middelkorte (6 - 10 jaar), middellange (11 - 17 jaar) en lange huwelijken (18
jaar of langer). Als huwelijksduur is de tijd gekozen tussen huwelijkssluiting
en einde samenwonen.

A.

KORTE HUWELIJKEN: 5 jaar of korter

1.

m.

Zij kreeg een verhouding, ik was jaloers - Ik ging meer met anderen
praten, werd opener - Zij werd verpletterd tussen twee mensen - Veel
ruzie - Ik werd ook verliefd.
•"Hopeloosheid om er op korte termijn iets van te maken. Goed gevoel,
als we langer doorgegaan waren, hadden we elkaar niet kunnen luchten
of zien."
>

v.

Spanningen van m'n opleiding reageerde ik af op hem - Halve baan èn
avondstudie èn huishouding, ik kwam niet op de gedachte dat ex ook
iets kon doen, te druk - Hij had geen voelhoorns voor mijn gevoelens Ik werd verliefd, verhouding, vond wat ik bij ex miste - Nieuwe vriend
baalde van de tweede plaats, wilde dat ik koos - Veel ruzies - Ik had
nooit zin om te vrijen, ex altijd - Hij was afhankelijk van zijn moe
der - We zaten te veel op mekaar, geen eigen ruimte.
*"Ik voelde me machteloos, niet in staat de relatie te veranderen."

2.

m.

Slechte communicatie - Slechte seksuele relatie - Grote karakterver
schillen - Bezinningsperiode op relatie - Ik werd verliefd op een ander.
*"Gebrek aan enig contact."
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Conflicten omdat ik wilde studeren - Hij deed niks aan de huishouding We praatten niet over vervelende en leuke dingen - Kruislings verliefd,
gaf bewustwording over onvrede - Ex erg afhankelijk van mij, ik kan me
meer terugtrekken - Slechte seksuele relatie.
•"Onvrede met wat het huwelijk eigenlijk was èn de seksuele relatie was
slecht."
«.

3.

m.

Ik was bang om over te schieten - Zij had wispelturig karakter, je wist
niet wat je aan d'r had - Ik vond haar onsympathiek - Ze heeft geen
goed voorbeeld van thuis gehad, ze wist niet wat liefde is - Ik kon
geen glimp van liefde (= iets voor iemand overhebben) bij haar bespeu
ren - Haar moeder beschouwde haar vroeger als onbelangrijk - Zij wilde
kinderen, ik vond dat dat niet kon in een kil nest.
•"Geen band was er, het was een te oppervlakkige relatie."

v.

De relatie miste vanaf begin intimiteit - Hij had een te sterke familie
binding.
•"Steeds verder uit elkaar groeien, geen band meer."

4.

m.

Onze ideeën over de maatschappij stonden loodrecht tegenover elkaar Ze wilde geen kinderen in deze verrotte wereld - Elke dag zagen we haar
ouders - Ze mocht mijn ouders niet.
•"Ik had geen 2in om verder te gaan. Het waren verschillende werelden.
Ik voelde me gevangen zitten in een wereld die niet de mijne was."

v.

Ik heb nooit van hem gehouden - Ik interesseerde me voor de vrouwenbewe
ging, vond ie kolder - We pasten niet bij elkaar, onze vrienden waren
verschillend - Over alles maakten we ruzie - Hij was erg jaloers op wat
ik deed en op mijn vorige vriend.
•"Dat ik rust wilde, de kans krijgen mezelf te ontplooien. Niet con
stant een rem op mezelf om me heen hebben."

5.

m.

Het was een stomme streek van mij om haar te trouwen, ik ben er inge
trapt - Ze wilde nooit iets, altijd hoofdpijn - Ik kreeg een andere
vrouw, een betere - Ze was een vrouw die voor d'r eigen leefde, uren
make-up - Ze was achterbaks - Ze deed uit de hoogte, ze deed zich meer
voor dan ze was.
•"Slechte relatie in alle opzichten."

v.

Hij begon een relatie met m'n vriendin - Hij zei dat ie niet meer van
me hield - Hij verkrachtte een meisje uit de buurt - Hij was erg egoïs
tisch - Hij beheerde 't geld, alles moest op z'n goedkoopst - Ik moest
hem altijd z'n minderwaardigheidsgevoel uit z'n hoofd praten.
•"Op een keer kwam 't hoge woord eruit: ik hou niet meer van je, zei die.
Toen ging ik er vandoor."

6.

m.

Mijn schoonmoeder zat ertussen - Ex vond dat ik te veel overwerk deed Ze sprak nooit ergens over.
•Geen eigen motieven.
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v.

Hij ging onderscheid maken tussen de kinderen - Hij had meer liefde voor
z'n moeder dan voor 't gezin - Hij was nooit thuis - Hij sloeg de boel
kort en klein.
*"Hij wilde dat ik 't goed vond, wat ie met z'n moeder had. Ik heb 't
een keer gezien zelfs, dat ie met z'n moeder naar bed ging. De hele
buurt wist ervan. Z'n vader heeft een rotleven gehad."

7.

m.

Zij is erg nerveus - We hadden te weinig tijd voor elkaar - Geleidelijk
werd 't een broer-zus relatie - Seksuele relatie verslechterde, zij kwam
nooit klaar - We kregen steeds vaker ruzie - Zij kreeg een ander, later
ik ook - Te vroeg verkering.
•"Onze relatie was zo sterk verflauwd dat er geen basis meer was voor
een huwelijk."

v.

We gingen te weinig uit - Ik werd verliefd, dat is een teken dat het
niet goed is - Ik ben later van een ander gaan houden - We hadden een
broer-zus relatie - We waren te jong.
*"Het ging niet. We hadden geen lichamelijk contact meer en allebei wel
met een ander. We waren te jong, hadden geen ervaring en toen hebben
we veel geld verdiend en is 't huwelijk kapot gegaan. Ik ben blij dat
we geen kinderen hadden, anders waren we niet gescheiden."

8.

m.

M'n werk is niet bijster leuk, dat gaf een rotstemming - Ik moest van
haar m'n sporten opgeven - Het leven werd saai bij het trouwen - Ik
vond alleen wonen fijner - Mijn vrienden wou ze niet thuis, omdat ze
hun invloed slecht vond.
*"Ik was gewoon niet gelukkig. Ik miste een hoop. Ik hield niet van
haar."

v.

Hij had een dominante moeder - Hij had steeds vaker een relatie met an
dere vrouwen - Hij had erg veel geld nodig - Hij maakte niets af, neun
niet de konsekwenties van z'n beslissingen - Hij dronk vreselijk veel Hij kon zich niet blootgeven.
•"Voornamelijk door z'n moeder. Hij kon niet tegen haar op."

9.

m.

Het was een hormonenkwestie, dat ze steed3 depressief werd - Ze wilde
zelfmoord plegen, dat wilde ik niet meemaken - Ik kon haar ziekte niet
aan.
*"Ik vond dat samenleven op deze manier onmogelijk was, 't zou zich her
halen, dat was ook zo volgens de meeste psychiaters, 't Werd een
schrikbeeld."

v.

Na de eerste tijd veranderde alles, toen was het niet leuk meer, te snel
en lichtzinnig getrouwd - Ik kreeg weer crises, dat zat in mezelf, dan
was ik depressief - Ik ging in een inrichting.
*"Voor m'n eigen ontwikkeling."

10.

m.

Ze wist niet of ons kind van mij was - Ik voelde me superieur, ik had
veel meer meegemaakt in 't leven - Verkeerde start in de sfeer van hulp
verlening van haar aan mij.
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•"Omdat ik vond dat we niet bij elkaar pasten. De verschillen waren
moeilijk te overbruggen en ik wilde ze ook niet meer overbruggen. Ik
voelde me klem zitten."
v.

Start: vlucht van thuis, relatie mocht niet - Hij deed veel, hij had
veel contacten, daar was ik jaloers over - Een nare gebeurtenis, hij
hielp me niet - Tijdens een therapie werd hij verliefd op een ander Ik deed wat hij zei.
*"Ik wilde niet wat hij wilde: doorgaan met die vriendin erbij."

11.

m.

Samenwonen gaf problemen met ouders, daarom gedwongen getrouwd - Slech
te voorbereiding op 't huwelijk, we konden geen relatie opbouwen door
ons gezamenlijk afzetten naar buiten - Ze wilde geen werk zoeken Door extra opleiding veranderde ik, ik was niet meer de persoon waarmee
ze getrouwd was - Zij wilde kinderen, ik nog niet - Ik had te weinig
tijd voor haar - Ze beschouwde mij te veel als een vaderfiguur, ik
liet me die rol welgevallen.
•Geen eigen motieven.

v.

Hij kreeg rare ideeën via z'n opleiding - Hij reageerde naar als er
iets ergs was - Ik mocht nooit uit - We konden niet praten samen, vlo
gen elkaar in de haren - Ik leerde een ander kennen - Ik was z'n dien
stertje - Hij was zo egoïstisch en egocentrisch, kwam door zijn opvoe
ding - Hij commandeerde me altijd.
•"Altijd gehakketak. Ik was nog geen dertig en had nog een heel leven
voor me."

12.

m.

Zij kwam uit een grote stad, ik uit een dorp - Ik voerde te weinig uit
in huis - Ik was vrij weinig thuis - Ze leerde een ander kennen - Ze
voelde zich eenzaam - Ze heeft 't hoog in d'r bol, ze moest per se gaan
studeren.
•"Haar relatie met die ander. Daar ben ik op afgeknapt. Voor de rest
konden we overal over praten."

v.

Ik ben te jong getrouwd, ik heb nooit alleen gewoond - Hij hielp te
weinig in 't huishouden - Ik was erg veel alleen - Hij begreep 't niet
dat ik wilde studeren - Ik leerde een ander kennen die wel aandacht
voor me had.
•"We waren heel anders uiteindelijk. Ik wilde graag nog verder stude
ren. Hij wilde dat ik thuis bleef met kinderen. Hij was meer geset
teld, ik nog in een ontwikkelingsfase, ik wilde méér. Er was een
grote geestelijke kloof, ik had meer opleiding. Dat voelde hij ook."

13.

m.

Als ik naar de
relatie tussen
kwam altijd 's
ik bellen - Ze

kerk ging, had zij er de pest in - Er was geen seksuele
ons, terwijl zij kennis kreeg aan een andere man - Zij
nachts laat, als ik even te laat van 't werk kwam moest
had een gat in d'r hand.

•"Ging ik aan kapot. Ik lig met d'r in een bed en mag er niet aankomen
en anderen mogen dat wel. Ze heeft wel eens gezegd: dan had je me
maar een keer moeten pakken. Toen heb ik gezegd: ik ben geen dek
hengst."
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v.

Hij is een hypernerveus type - We hebben enorme armoede gehad - Veel
ziek, vooral hij - Hij heeft me tot sex gedwongen na operatie - Ik ging
op sporten, dat gaf verwijdering door vrienden - Ik kreeg vriendschap
met een man, hij was jaloers - Altijd schulden - De tijd tussen m'n
eerste en m'n tweede huwelijk was minimaal - Hij dronk, dat gaf ruzie.
*"Ik voelde helemaal geen liefde meer voor hem. Hij zal nog geen vlieg
kwaad doen hoor, 't was een goeie vent. Maar je voelt dat je hem niet
terug kunt geven waar hij recht op heeft. En als je toch te lang
doorgaat kan liefde omslaan in haat en dat heeft ie zeker niet ver
diend."

14. ra.

We leefden
zekerder hield niet
vader, het
de sex.

in een omgeving van drugs en relaties - Ex werd steeds on
Zij kreeg een fobie - Erg geflipt - Ik bevaderde haar - Zij
van zichzelf, dat lag aan haar jeugd, een oppervlakkige
imago was belangrijk, haar moeder was rigide - Onbevredigen

*"Het vertrouwen in mij werd opgezegd. Ik voelde me door de drek ge
haald, beledigd."
v.

We zijn onbewust getrouwd - Het was de chaotische tijd van de zestiger
jaren - Eenzaamste tijd van m'n leven - Ik werd steeds verliefd op een
ander - Ik leerde een ander kennen en ik ging er wonen - Ik was con
tact-gestoord.
*"Mijn verliefdheid op die ander."

15.

m.

Ze dronk - Ze was veel in 't ziekenhuis, uiteengroeien - Ik was erg
veel weg, verenigingswerk - Ze was veel ziek of deed alsof, migraine.
*"De drank, ze dronk veel. Sherry 's morgens."

16.

m.

Verschil in opleiding, we hadden nooit een lang gesprek samen - De om
schakeling, opeens elke dag samen na huwelijk - Ze kreeg kennis aan een
andere vrouw - We waren erg veel weg bij de voetbalvereniging.
•Geen eigen motieven.

17.

v.

Zijn opvoeding - Hij wilde niet dat ik werkte
zijn - Ik mocht m'n ouders niet bezoeken - Om
met hem naar bed tegen m'n zin - Ik werd bont
wilde niets met de kinderen te maken hebben -

- Alles moest kraakhelder
de andere nacht moest ik
en blauw geslagen - Hij
Hij dronk te veel bier.

•Onbekend.
18.

v.

Hij ging uit wantrouwen tegenover mij in de ziektewet - Hij dronk over
matig, wou steeds naar 't café - Voetballen was voor hem een afgod - Ik
had, op 't laatst, een ander.
*"0m van de ruzies af te komen en uit haat, die haat is heel hard ge
worden. Ik ging er zelf kapot aan."

19.

v.

Oneens over opvoeding van zijn kinderen uit vorig huwelijk - We praat
ten te weinig, altijd voetbal en tv - Als ik een maand niet ongesteld
ben, word ik erg driftig - De oudste dochter werd te veel vrijgelaten Ik kreeg nooit genoeg geld voor m'n kleding etc. - Hij sloeg me in alle
hoeken - Ik werd niet echt betrokken bij de kinderen.

- 475 •"Ging gewoon niet, te veel ruzie. Ga je kapot aan. Maar 't is de
schuld van de Sociale Dienst. We moesten van ze trouwen."
20.

v.

Veel irritaties - Hij vertelde constant grappige verhalen - Hij ging
slaan - Hij ging drinken - Schulden.
*"Dat ik bang was om echt een keer vermoord te worden. Ik was doods
bang voor hem."

21.

v.

Hij bleek homoseksueel - Ik ben in m'n jeugd thuis mishandeld - Geen
diep contact - Hij nam me kwalijk dat ik niet in Nijmegen wilde wonen Ik had angstaanvallen, durfde niet naar buiten en dat begreep hij niet.
•"Ikzelf zou niet gestopt zijn, maar je weet niet wat er in latere ja
ren gebeurd zou zijn waardoor je het toch zou doen."

22.

v.

Hij was te lang vrijgezel, een losbol - Hij liep in de ziektewet, was
hele dagen thuis - Hij dronk erg veel en we konden er niet over praten.
•"Eigenlijk ben ik voor m'n dochter gescheiden. Ik had echt het idee
dat ik het op haar ging wreken. Zij heeft niet om 't leven gevraagd,
ik hou veel van haar. Stel er komt nog een kind bij. Ik was ervan
overtuigd dat 't niet meer goedkwam. En nu was ze nog zo klein."

23.

v.

Hij was een erge streber, materialistisch - Hij zat nog met vorige hu
welijk en z'n kind en z'n huis - Ik was niet verzorgend genoeg, z'n
vroegere vrouw wel - Geen seksuele relatie, oh ik walgde ervan - Hij
kleineerde mij.
•"Ik voelde dat ik met hem niet verder kon leven omdat hij zo anders
was dan ik. We waren tegenstrijdig."

24.

v.

Ik wou niet trouwen, moest van m'n moeder - Hij gaf me geen aandacht Ik mocht niks, niet in een broek lopen - Hij werkte te veel - Ik hield
niet van hem.
•"Geen communicatie. Ik mocht daar (ander land) niks. Hij had geen aan
dacht voor me. Als ie meer aandacht aan mij besteed had, was ik wel
van hem gaan houden. Ik was eigenlijk helemaal alleen, erg eenzaam."

B.

25.

MIDDELKORTE HUWELIJKEN! 6-10 jaar

m.

Er was geen gesprek - Verhuizing - Zij raakte geïsoleerd in huishou
ding - Zij werd zelfstandig (niet meer afhankelijk van mij) - Er was
te weinig ruimte om zelf tot je recht te komen.
•"Geen van tweeën konden we tot ons recht komen."

v.

Agressie van hem - Ik was verlengstuk van hem - Ontbreken van erva
ring - Ik kon niet meer.
•"Dat we niet bij elkaar pasten."

26.

m.

Verschillende interesses - Verschillende karakters - Sex nooit goed,
zij wilde niet - Geen sfeer in huis, er kwam niemand - Zij wilde geen
kinderen - Zij werd links/feministisch.
•"Heel andere interesses èn zij wilde geen kinderen."
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v.

Seksualiteit, ik wilde niet - Ik deed alléén huishouden ên ik werkte
halve dagen - Partnerruil moest verplicht afgebroken worden en dat gaf
gemengde gevoelens - Ik accepteerde hem niet meer - Buitenechtelijke
relatie van hem.
*"Hij is geen heer."

27.

m.

Ik ging te veel op in m'n werk - Zij had veel contact met haar moeder Verhuizing - Alcohol van mij - Je kan niet over je werk praten, dat is
een druk op je.
•Geen eigen motieven.

v.

Verhuizing - Hij werkte te veel - Hij ging drinken.
*"Hij wàs gewoon zijn werk; geen geestelijk contact was er."

28.

m.

Rollenpatroon - Ik zag de kinderen niet echt - Bewustwording bij mij
over gelijke rechten van de vrouw - Samen opvoeden en de huishouding
gaf machtsstrijd - Tempoverschil in emancipatieveranderingen, ik lang
zamer - Zij had geen begrip voor mij, eiste 't wel van mij - Zij kreeg
een vriendje, dat onderschatte ik - Sex was slecht.
*"Ik werd niet gezien, machtsstrijd over taakverdeling, egoïsme van
haar, ik deed meer."

v.

Hij studeerde, geen aandacht voor z'n gezin - We woonden geïsoleerd Ik heb veel opgekropt over zijn gedrag - Ik werd verliefd op een an
der - Veel ruzie en hij sloeg me soms in puin - Hij wou geen verwijten
over vroeger horen, ik had dat nodig - Ik wou eigen leven leiden.

*"Eigen leven leiden, kiezen voor mezelf."
29.

m.

Buitenechtelijke relaties van mij - Drankgebruik van mij.
*"Geen, maar ik heb me niet verzet vanwege de enorme seksuele verbete
ring in die nieuwe relatie."

v.

De ontwikkeling die je voor samenleven nodig had, miste ik - Conflict
rond zien van mijn familie - Geen discussie - Welles/nietes sfeer Afstuderen van hem duurde te lang, daar werd hij depressief van - Ik
had de huishoudelijke rol èn werk, daar ging hij van uit - Hij was
veel in kroegen, kwam dan altijd dronken thuis - Hij sloeg me.
*"Ik investeerde er veel in, hij niet."

30.

m.

We hadden een gespannen relatie met veel uitbarstingen - We hadden ver
schillende vrienden, heel verschillende invloeden - De druk om vooruit
te komen speelde mee - Haar opvoeding: te veel alles moeten kunnen èn
ze is lichamelijk misbruikt - Geforceerde gezamenlijke vrijetijdsbeste
ding - Je probeert te veel te doen wat iedereen doet - We hadden eigen
leefruimte nodig, dat lukte niet met samenwonen - Geforceerde vrij-relatie.
*"Ik dacht dat het met beiden beter zou gaan als de binding minder
druk zou veroorzaken."

v.

Hij maakte nooit een school af - Drugs - Hij was werkeloos, dat gaf
ruzies - Ik was regelmatig depressief, dat gaf ruzies - Mijn familie
was erg tegen hem - Hij was overdreven jaloers - We wilden heel ver
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daarom zijn we officieel gescheiden - Hij begon heel veel uit te gaan.
•"Mezelf terugvinden."
31.

m.

Zat iets onbespreekbaars tussen - Ik hield van haar, zij niet van mij Zij had veel relaties met andere mannen - We hadden seksueel niks aan
elkaar - We hadden geen vertrouwen in en geen aandacht voor elkaar Ik wilde sociale contacten, zij wilde lezen en uitslapen.
*"Ik wilde helemaal niet scheiden, maar het was gewoon een verloren
geval voor mij."

v.

We leerden elkaar niet kennen - We waren niet getraind in echt commu
niceren - Slechte seksuele relatie - We groeiden verschillende kanten
op, hij zakelijk, ik politiek - Ik kreeg een goede relatie met een an
der - Ik werd zelfstandig, kreeg eigen inzichten, niet meer zijn kiel
zog.
*"Ik wilde bij P. (nieuwe partner) zijn."

32.

m.

Zij had goeie relaties met anderen als ik in dienst was - Zij was va
ker echt verliefd, dan werd ik paniekerig - Zij wilde niet over m'n
werk horen - Zij vond dat ik te weinig ondernam, trok aan me - Ik to
lereerde haar nacht-gesprekken + drank niet - Alles was ik deed vond
ze fout - Buitenechtelijke relaties van allebei - Zij had homofiele
neigingen.
•Geen eigen motieven.

v.

Slechte communicatie, alleen van mij naar hem, niet vice versa - Te
veel tegen zijn "allesweten" opgekeken, er kwam een tijd dat ik niets
meer te vragen had, ik kreeg een eigen mening - We waren heel erg in
dividueel bezig - Strijd over sex, ik wilde niet - We konden ons niet
verenigen, wilden verschillende dingen - Ik wilde emoties met vrouwen
delen.
*"Dat ik de instelling huwelijk steeds minder zag zitten. Dat ik nooit
gelijkheid van emoties kon ervaren. Heel gevoelsmatig, moeilijk te
omschrijven."

33.

m.

Ze ging mannen versieren - Ik kreeg allemaal verwijten dat ik niet goed
voor 't kind was - Ze is tegen een man aangelopen - Verweet me dat ik
niet werkte - Ze gaf te veel uit.
*"Ik baalde als een stier van haar doen en laten. Door haar betoeterde
uitgaven zaten we diep in de schulden."

v.

Geestelijke mishandeling van onze dochter, hij wilde een zoon - Ik
werkte, hij deed niks aan de huishouding - Hij moest alles hebben wat
de buren hadden - Ik kon tijdelijk woonruimte krijgen.
*"Hij hield niet van het kind."

34.

m.

Ze zat onder de plak van haar moeder - Ze had geen fijn karakter, ru
zie met kennissen - Ze fitte thuis op alles, er waren veel ergernis
sen - De kinderen hadden van de ruzies erge last.
*"Het wou niet samen. Zij leeft in een egoïstische wereld. Er waren te
veel ruzies."
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Hij werd ziek, afgekeurd, humeurig - Langdurige verbouwing - Hij kon
niet alleen zijn, ik moest overal mee - Hij had een ander - Onze seksu
ele relatie was moeilijk - Hele dagen samen over de vloer is een be
langrijke oorzaak.
*"Toen ik zag dat hij doorzette, wilde ik ook wel van die spanningen
af zijn. Ik wilde rust hebben."

35.

m.

We hadden veel ruzie - Zij had een verantwoordelijkheidsgevoel voor
kinderen dat mij uitsloot - Beiden hadden we verliefdheden, dat gaf
afstand en escalatie - Zij verweet mij tekort aan aandacht - Het moest
zoals zij 't wilde - Ik ging de bedenkelijke plaats van de man zien,
ik wilde 't in m'n uppie uitzoeken.
•"Twee fundamentele zaken: 1) dat ik emotioneel steeds meer afstand
kreeg en dat we alleen nog over praktische zaken spraken; 2) dat ik
me emotioneel erg door haar overheerst voelde en dat ik m'n eigen
plek niet duidelijk kon krijgen, niet alleen wat haar betreft."

v.

Groot ritmeverschil tussen onze leef- en denkwereld - Als je iets wilt
veranderen, moet je ook kloteklussen doen, vond ik en hij niet - Hij
ging confrontaties uit de weg in de omgang met mensen - We vreeën met
eikaars vriend(inn)en, ik ging ervan balen - Het lukte niet er goed
met hem over te praten - Hij werd blindelings verliefd.
•"In deze scheiding heb ik naar mijn gevoel geen beslissing gehad."

36.

m.

Ik kon niet met geld omgaan, zij nog minder - Ze haalde altijd mensen
over de vloer, dat kostte kapitalen - Ik had in iedere stad een andere
schat.

*"De dreiging die ik voelde om opgenomen te worden in een gesticht."
v.

Hij begon te liegen - Ik had vreselijk heimwee - Hij maakte veel schul
den - Hij dronk altijd en sloeg dan.

•"Drank, kopen van auto's en liegen."
37.

m.

Zij is gemakkelijk te beïnvloeden, te impulsief - Zij kon zichzelf
niet waarmaken, vond ze - Haar laatste restje zelfvertrouwen was weg
getrokken - Zij kropte negatieve gevoelens op.
*"Omdat ik haar kende, de hele jeugd wist. 't Is het beste, ze wilde
vrijheid."

v.

We zijn te jong getrouwd, gooide ie me voor de voeten - Hij wilde al
tijd partnerruil, kreeg seksueel niet genoeg zei hij - Hij is erg mate
rialistisch, ik niet - Ik begon uit wraak een verhouding met een ander.
*"Hij had geen tijd voor ons, liet ons links liggen en zei altijd: ik
wou dat ik vrijgezel was en hij wilde partnerruil."

38.

m.

Op kamers wonen was een rem je te uiten - Ik heb 't huwelijk vanaf het
begin als een plicht gezien - We hadden te weinig geld - Geestelijk en
seksueel onbevredigende relatie - Ik kreeg een relatie met een ander.

•"Beide motieven om een duurzame relatie te hebben, lukten niet, nl.
geestelijk en lichamelijk in elkaar opgaan."
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v.

Hij is gauw gecharmeerd van een vrouw - We zijn beiden driftkoppen Hij is erg dominerend - Zijn werkeloosheid gaf de nodige spanningen De seksuele relatie verslechterde omdat hij een ander had - Mijn ouders
waren het niet met huwelijk eens.
*"0p dat moment wou ik niet, achteraf wel."

39.

m.

We waren te veel verschillend qua ideeën, karakter - Ik had onregelma
tige werktijden - Ik werd gek op een andere vrouw - We konden slecht
praten en seksueel was 't niet veel.
*"Nou, dat zeg ik, gevoelsmatig trok ze me helemaal niet meer. Ze wil
de per se kinderen, ze was drammerig over mijn manier van werken."

v.

Ik heb te veel tegen hem opgekeken - Hij was niet open, praten kon
niet - Ik moest me kleden etc. zoals die andere vrouw - Seksueel dacht
ie alleen aan zichzelf - We trokken veel te veel met dat andere echt
paar op, waarvan hij iets met de vrouw had.
*"Ik weet 't niet. Ik weet 't niet waarom ie weg is gegaan. Daar heb
ik alleen vermoedens over. We hebben nooit ruzie gehad. Misschien
heeft dat wel meegespeeld."

40.

m.

Eigen zaak, we werkten 80/90 uur per week - Ik leerde een ander meisje
kennen - Ik mocht nooit uit van haar - Ze wantrouwde mij met financië
le uitgaven - Sleur.
*"Ik verwachtte er dus gewoon niks meer van....die sleur....'t bleef
toch zo."

v.

Ruzie, dan werd er een week niet gepraat.
*"We begrepen elkaar niet. We waren elkaar ontgroeid."

41.

m.

Ze praatte enkel over God en de Kerk - Er werd nooit niks uitgepraat Sex mocht niet als we geen kind wilden - We leefden langs elkaar heen Ik mocht niet uitslapen.
*"We waren helemaal uit elkaar, we begrepen elkaar niet, konden hele
maal niet met elkaar praten."

v.

Hij had een andere vrouw - Pornografieblaadjes - Hij kreeg brieven van
andere vrouwen.
*"Er was toch geen houen meer aan, met die ander."

42.

m.

Ze begreep mijn problemen van het werk niet - Ze wilde steeds dat ik
hogerop kwam - Ze was radicaal in haar meningen - Uit elkaar groeien.
*"Uit elkaar groeien."

v.

Hij besteedde zijn tijd aan z'n carrière - We praatten niet - Ik stond
alleen voor de ziekte van ons kind - Er kwaa een wig door zijn ontken
ning van de ziekte van ons kind - Ik moest alleen maar geven - Ik mocht
niet van hem werken.
*"Dat ik mijn leven niet wil delen met iemand waar ik alles voor moet
geven."
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m.

We moesten veel vaker naar haar familie dan naar de mijne - Een crisis,
ik ben een jager en maakte een slippertje - Ik was door m'n hobby nooit
thuis - Ik kon niet op tegen haar broer, die ze erg knap vond.
*"Ik zag 't gewoon met haar niet meer zitten. Als ik had willen praten
met een maatschappelijk werkster was 't misschien wel weer goed geko
men."

v.

Hij had een ander.
*"Hij vond dat 't zo moest, klaar."

44.

m.

Ze belazerde me door dingen te verzwijgen vöbr 't huwelijk - Ze gooide
met alles en bedreigde me met een mes - Ze schold veel, vloekte veel.
*"Het was levensgevaarlijk hier. Ze stond achter deuren, gooide dingen
naar m'n kop. Eten koken deed ze ook niet. Ik ging accoord met dat
scheiden."

v.

Ik wilde in feite niet trouwen - We hadden geen contact - Hij heeft
enorme complexen van het verleden, over z'n gestorven vrouw - Z'n kind
was heel slecht opgevoed - Hij was wreed tegen het kind.
*'"t Was niks, 't ging boven onze capaciteiten, 't Was oneerlijk."

45.

m.

Gedwongen huwelijk is een slechte start - Te weinig diep contact - Ik
was ouder, dat geeft leiderschap - Ik ben calvinistisch en zij is
katholiek opgevoed - Seksueel traditioneel - Ik werd verliefd op een
ander - Zij was onzelfstandig - Zij ging emanciperen - Zij werd heel
erg verliefd, ze dreunde het door.
*"Geen. Ik was machteloos, het gebeurde allemaal maar. Ik was liever
zelf tot de conclusie gekomen, later, dat deze toestand te moeilijk
werd."

v.

Slechte start, hij wist niet of hij wilde trouwen - Moeilijke begin
tijd met kind - Er is geen seksuele en emotionele relatie gegroeid - Ik
ben zelfstandiger geworden - De communicatie was slecht, dat gaf een
machtsstrijd - Zijn ongevoeligheid gaf verwijdering - Hij had een
vriendin, ik was jaloers - We dachten heel anders over opvoeden - Ik
had een enorm goeie buitenechtelijke relatie.
*"Ik heb voor mezelf gekozen, voor m'n eigen leven. We waren stukgelo
pen op elkaar. De liefde was weg."

46.

m.

Ze kreeg depressies na de geboorte van het eerste kind - Zij werd gees
tesziek, ik kreeg een nieuwe relatie.
*"Dat zijn er twee: Door haar geestelijke toestand staat ze gelijk
met een kind van 14/15. Daaruit volgt meteen dat ze nooit echt vrouw
is en nooit zal kunnen worden, 'n Echt huwelijk zat er gewoon niet
in."

47.

m.

Partnerruil - Feminisme - Opkomen voor jezelf - Zij wilde werken - We
konden niet praten - Ik ging erg in m'n werk op - Ik was onzeker in
m'n werk, dat werd haar probleem.
*"Zij was degene die vertrok, naar die ander. Als zij de scheiding had
afgezegd, nu nog, zou ik het prima vinden."
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48.

m.

Toenemend gebrek aan contact na enkele jaren - Problemen uit m'n
jeugd - In het algemeen kan ik niet over problemen praten, ik heb
geleerd ze zelf op te lossen (zij begreep dat niet) - Ik vroeg hulp,
zij liet 't afweten - Uitgaan, zij wilde laat blijven, ik niet, ik
had koppijn - Zij werd verliefd op een ander.
•"Ze had zoveel tegen mij in te brengen, ik zag er geen heil meer in."

49.

m.

Ik ben uit medelijden getrouwd - Ze is enorm jaloers, omdat ik veel
kennissen en familie heb - Ze begrijpt mijn Oosterse cultuur niet Zij nam me kwalijk dat ze in de huishouding moest blijven - Ik ben op
vliegend.
•Geen eigen motieven.

50.

m.

Zij was niet gelukkig, huilde - Vroegere liefde van haar - Ze had
vriendschappen die verder gingen - Ze begon me te wantrouwen - Ze wil
de zelfstandig zijn - Ons leven was te veel uitgestippeld.
•"Om aan haar wens te voldoen om gelukkig te worden. Ze zei: laat me
nu alleen verder gaan, ook in 't belang van de kinderen. Heeft ze
ook gelijk aan, want anders zou ze een inzinking krijgen en dan zijn
de kinderen de dupe."

51.

v.

Hij is door z'n opoe opgevoed (verwend), z'n moeder zat in een inrich
ting, z'n vader was dood - Hij deed alles wat ik zei, ik kletste hem
onder de tafel - Hij zei steeds in gezelschap dat ons kind niet van
hem was - Hij was puur dom, wel doodgoed - Ik ontwikkelde me door m'n
werk, hij bleef stilstaan - Hij ging veel drinken, voelde zich niet
gelukkig - Ik stak veel tijd in vrijwilligerswerk, hij zat in ploegen
dienst: geen contact meer - Te groot niveauverschil.
•"Niveauverschil, gesprekken waren niet meer mogelijk."

52.

v.

Hij was erg jaloers en achterdochtig - Hij was contactarm, er was geen
vriendschap - Hij praatte nooit met me - Ik werd verliefd op een ander
ik zag dat die zo anders tegen zijn vrouw deed - Eén keer ben ik in
elkaar geslagen, toen ben ik direct weggegaan.
•"M'n dochter kwam aandacht te kort."

53.

v.

Hij vervulde t.o.v. mij de vaderrol, daar vroeg ik min of meer om - Ik
paste me te veel aan - Sex met anderen moest kunnen, zei hij direct
al - Ik was steeds echt verliefd op ander(en) - Hij raakte in de ban
van een andere vrouw - Hij is m'n type niet, ik miste alles.
•"Dat ik helemaal niet meer van hem hield."

54.

v.

Hij is een labiel figuur, ik maakte hem nog labieler - We zijn te snel
getrouwd - We reisden op en neer, geen rust om je af te vragen waar je
mee bezig bent - Ik begreep niet veel van zijn werk - Ik ben ongedul
dig - Hij had een grenzeloos gevoel van minderwaardigheid, hij kon
daardoor slecht omgaan met mensen - Hij dronk erg veel - Hij kocht als
maar auto's, erg triest - Hij wilde nooit praten.
•"Dat ik niet meer geloofde dat het ooit anders zou worden, zo kon 't
leven niet verdergaan. En dat de kinderen er last van zouden krijgen
ondanks 't feit dat hij een goeie vader voor ze was. Last van z'n
labiliteit, drankzucht."
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v.

Hij is weggegaan voor een ander.
•Geen eigen motieven.

56.

v.

We zijn te jong getrouwd - We groeiden uit elkaar - Ik werd gek in dat
kleine dorp - Ik moest net zo worden als z'n moeder - We konden niet
praten - Ik mocht niks doen, alleen mooi zijn - Hij wou nooit mee naar
mijn vrienden - Hij wilde de baas zijn - Hij vluchtte voor de geboorte
afwijking van ons kind.
*"Wat me 't meest heeft gewurgd: in dat huis zitten en geen kant op te
kunnen. Een mens moet iets hebben om naar uit te zien. Ik kon nooit
met hem iets doen. Ik was altijd alleen. De hoop was wag dat 't an
ders zou worden."

57.

v.

Als ie tien cent verdiende, gaf ie tien gulden uit - Hij kreeg een ver
houding met een nichtje - Hij werd door vrienden meegetrokken in een
losbandig leven (o.a. drinken).
*"Ik wilde 't lijmen, maar niet als die andere vrouw in ons huis kwam
wonen. Als ik dat wel had toegestaan, was alles goedgegaan. M'n ou
ders vonden dat ik 't wel goed had moeten vinden."

C.

58.

MIDDELLANGE HUWELIJKEN: 11-17 jaar

m.

Ik ben reisleider, af en toe ben je thuis, dan leer je elkaar niet
goed kennen - Ik miste dieper contact met m'n ex, geen pieken, geen
dalen - Ik kon m'n problemen niet kwijt bij haar - Van reisleider ging
ik naar een saaie kantoorbaan - Ik werd me bewust dat er diepzinniger
contact bestond.
*"Dieper contact was met haar niet mogelijk, ik werd me bewust dat 't
wel bestond."

v.

Mijn ziekte - Hij had een andere vrouw - We hadden een slechte commu
nicatie.
""Andere vrouw."

59.

m.

Ze zat te veel bij de buurvrouw - Ze kon niet alleen in het huwelijk
zitten - Ik moest soms de aardappelen koken - Ze kreeg een relatie met
een ander - Ze was vier avonden in de week op stap voor vrijwilligers
werk - Ze had wantrouwen in mij - Ze moest alles hebben wat de buur
vrouw had.
*"Ze zette me d'r gewoon uit."

v.

Ik heb nooit liefde voor hem gevoeld - Hij werd in het huwelijk agres
sief - Hij was een seksuele sadist - Ik verdiende, maar kreeg het geld
niet - Ik leerde een ander kennen, dat was positief - Hij was nooit
gezellig - Hij was perfect op zijn eigen kleren, niet op die van ons Hij voelde zich bij anderen de mindere en reageerde dat op ons af.
*"Dat ie altijd sloeg en mopperde. Met sex was hij vreselijk, een sa
dist. Hij spaarde de vrouw ook niet als ze ziek was."

60.

m.

Ze ging met een ander mee - We zijn te jong getrouwd.
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*"Ik kan niet in onzekerheid verder, dat gemodder, dat verdom ik,
knoop doorhakken•"
v.

Hij was erg verwend, ging veel uit - Ik moest alles doen en ik werkte
ook - Hij deed niets voor onze dochter - Ik moest drie à vier keer per
week m'n seksuele plicht doen - ik werd verliefd op een ander, liet me
bedonderen.
*"Omdat ik iemand anders had."

61.

m.

We hadden te jong een vaste relatie - Ze dacht dat 2e me kon kommande
ren - Ik was eigen baas, ze verwachtte dat ik directeur met een dikke
portefeuille zou worden - Ze probeerde me in 't gareel te houden door
ziek te zijn.
*"Ze wil de baas uithangen en eiste te veel aandacht. Het was geen le
ven zo. Ze maakte misbruik van mijn persoonlijkheid."

v.

Ik mocht niet vragen waarom hij iets deed - Hij had een eigen bedrijf,
maar kon niet alleen werken - Hij maakte altijd brokken, zijn leven
ging voor - Hij sloeg - slechte seksuele contacten - Vreselijke ruzies Van de toestanden werd ik ziek - Hij dronk te veel - Hij is vroeger te
veel op z'n huid gezeten.
•"Niet houdbaar voor mezelf en de kinderen. Je gaat kapot aan die el
lende."

62.

m.

Ze wilde een man die op d'r vader leek - Er was een machtsstrijd - De
gewone dingen waren erg beladen.
•"Eenzaamheid in het huwelijk. Ik voelde me eenzaam. Therapieën hebben
dat versterkt. Dat gaf de mogelijkheid om emoties kwijt te raken.
Die moest ik wel kwijt."

v.

Ik was erg precies, kon niet tegen zijn troep - Ik werkte, hij hielp
me niet zo met huishouding en kinderen - Hij had een ander, waarmee
hij beter praten kon, ik was jaloers - Ik kon niet meer tegen die on
eerlijkheid, mij belazeren - Ik zag hem als egoïstisch.
*"Hij wou niet verder."

63.

m.

Inwoning bij haar ouders - Ze kwam een oude schoolvriend tegen, dat
werd een verhouding.
•Geen eigen motieven.

v.

Ik vond hem niet zo aantrekkelijk - Een jeugdvriend dook op, er zat
nog veel - Hij (ex) was heel vaak weg, hap eten, hup weg - Ik hield
niet van hem, we leefden langs elkaar heen - Het was een man zonder
emoties - Het kind was bang voor hem.
•"Dat ik niet van hem hield."

64.

m.

Ze hield niet van mij, ze had niet met me getrouwd willen zijn - Ze
werkte overdreven veel - Sex was alleen maar vluggertjes - Ik kreeg
geen waardering voor m'n werk in huis - Veel ruzie.
•"De situatie werd onhoudbaar, ik voelde me onzeker thuis, ik dronk
geen koffie meer, want ik was bang vergiftigd te worden. Er was
steeds ruzie."
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Hij waardeerde me niet - Ik mocht niet meer werken - Ik had liefde
nodig, dat gaf hij niet - Hij had een ander.
*"Die andere vrouw."

65.

m.

Zij heeft twee keer een buitenechtelijke relatie gehad, dat was genoeg.
*"Ik dacht: 't gebeurt me voor de derde keer niet weer dat ze een an
der krijgt."

v.

Hij was vreselijk jaloers - Hij had expres vôôr het huwelijk het eer
ste kind verwekt, dat kon ik niet verwerken - Hij was aan de drank Ik mocht niet van hem werken - Ik voelde niks meer voor hem - Ik was
bang voor zijn slaan.
*"Ik zag 't helemaal niet meer zitten. Hij wilde je helemaal in een
kastje opsluiten."

66.

m.

Zij was gesloten - Ze was een beetje geestelijk gestoord - Ze moest
vaker opgenomen worden - We kwamen nergens - Ze wilde niemand zien Zij kreeg een ander in die inrichting.
*"Het móést gewoon. Ik wilde *t niet."

v.

Ik was erg eenzaam, ik kon nooit praten - Ik kon niks doen, me niet.
ontplooien, hij zei altijd: jij bent ziek - Hij had de mensen van 't
gesticht op z'n hand.
*"Ik zette me in, hij niet. Het maakt je geestelijk stuk. Dan moet je
wat doen. Je houdt dat geestelijk niet vol."

67.

m.

Ze zat dagelijks bij haar moeder - Ik hing er als een derde bij - Ze
had de neurose zelf in haar lijf - Ze had een ander - Zij lag steeds
in 't ziekenhuis, dan moest ik voor de kinderen zorgen.
*"Ik had geen motief omdat-ik wist waar ik mee bezig was."

v.

Te weinig ervaring - We gingen nooit leuk uit, dansen en eten enzo Hij kwam altijd laat terug van voetballen, de kantine 's nachts - Ik
kon nooit van hem opaan, hij hield geen afspraak - Seksueel heb ik he
lemaal nooit iets te vertellen gehad - Hij had steeds affaires, ik
mocht dat niet - Hij had verkeerde vrienden en werd steeds ontslagen.
*'"t Volkomen langs elkaar heen leven."

68.

m.

In de beginperiode heb ik door werk haar wel wat verwaarloosd - Onze
filosofie was, dat alles moet kunnen in relaties met anderen - Jaloe
zie - Ze had niet in de gaten waar ik mee bezig was, ik zat er vol
van - Zij benoemde de dingen anders dan ik, ze wilde een man met een
vaste baan - Ik had te veel verantwoordelijkheden in baan en gezin Ik kon haar relatie met haar vriend niet aan.
*"Omdat ik er knettergek van werd. Ik raakte mezelf kwijt, tot m'n
vezels toe gespannen was ik."

v.

Hij had niet zo veel doorzettingsvermogen - Hij creëerde veel voor
zichzelf en minder voor 't gezin - Relaties met anderen gaven erg veel
spanningen - Mijn vertrouwen werd volstrekt gebroken door een gebeur
tenis.
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*"Het vertrouwen was kapot. Als hij voortaan zegt dat ie weggaat om te
werken, geloof ik 't niet meer."
69.

m.

Ze vond dat ik 't me te moeilijk maakte in m'n werk - Verhuizen vond
ze niks - Zij zat met de kinderen thuis, zonder vrienden - Ze is een
koel type - Ze wilde niet meer samen slapen - Rolverwisseling was ik
niet zo geschikt voor - Zij wilde therapie, ik niet - Ze heeft heel
andere milieu-achtergronden.
*"Ik was er koel onder. Het was vastgelopen. Ik heb d'r niet tegenge
houden."

v.

Ik kwam niet voor mezelf op, hij mocht te veel - Hij werd depressief,
zat achter de kachel, te veel thuis - Hij maakte altijd problemen, ik
loste ze op, dat is teleurstellend - We hadden geen respect voor elk
aar, altijd bekvechten - Hij leefde z'n eigen ritme en instinct - Ik
begreep niets van z'n activiteiten, ik had er een hekel aan - Ik knap
te af op hem toen hij niet solidair met een vriend was - Hij dronk erg
veel - Hij vond alles best met de vrouwen.
*"Dat ik alle vertrouwen in hem verloren had. Ik werd lelijk, hard,
een heks. Ik kreeg niet wat ik nodig had. Heel erg dat je lichaam
dan ook zo weigert, maar 't gebeurt, je wordt van hout."

70.

m.

Zij had angst voor sex - Ze kwam niet over het overlijden van haar va
der heen - Ze klampte zich te veel aan mensen vast - Zij moest in 't
ziekenhuis en was dan boos als ik niet genoeg aandacht had - Spanning
om zwart geld, dan kreeg ze migraine - Ruzie met de buren - Geen be
grip, we konden niet praten - Ze was veel ziek, ik deed huishouden plus
baan en dan werd ik overspannen.
•"Ruzie en gebakkelij."

v.

Ik kon niet wennen in de flat - Hij is erg gesloten - Hij gaf geen
steun bij ziektes van de kinderen - Ik moest naar 't ziekenhuis, dat
vervreemdde - Ik had heimwee naar de streek waar ik opgroeide - Hij
kreeg verhouding met mijn vriendin - Ik denk dat hij niet tegen mijn
ziekte, migraine, kon, ik lag veel op bed.
*"Wou er niet naar terug. Ze woont bij hem. Heb geen nijd ten opzichte
van hem, wel ten opzichte van haar. Heel erg zelfs."

71.

m.

We zaten te veel op elkaar - Te veel compromissen - Ze legde te veel
beslag op mij - We keken anders tegen de opvoeding aan, ik wilde meer
tot zelfstandigheid opvoeden - Zij sliep eindeloos uit - Het leven
werd beperkt, benauwd - Zij wilde praten, ik niet - Ik was jaloers ten
opzichte van haar relatie met een ander - Ik werd verliefd op een an
der - Eenzijdigheid, ze hield zomaar op met werken.
*"De eenzijdigheid van het verbreken van dingen waar je allebei een in
breng in had. Ze zijn tekenend, eruit blijkt dat er geen samenwerking
is."

v.

Hij heeft me te veel bewonderd om gevoelsuitingen, dat kon ik niet
waarmaken - We kwamen in 't geijkte rollenpatroon, dat vond ik onbe
vredigend - Hij weet niet wat samendoen is - Ik werd gek in dat huis,
ik had geen eigen baan - De wereld draaide om hem - Alles ging hem te
glad af - Hij is verbaal veel sterker - Ik kwam niet tot mijn werk in
de kunst - Hij had een ander, ik kreeg later ook een ander.
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soort verloop, een gevolg van iets, meer dan dat je iets een reden
zou kunnen noemen.
72.

m.

Na de geboorte van ons tweede kind had ze geen seksuele behoeften meer Ze wilde een auto, maar dat kon eigenlijk niet - Ze ging elke avond
uit en was laat thuis - Ik was werkeloos.
*"Ik had helemaal niets aan haar, geen huiselijkheid, geen ordelijk
heid....helemaal niks, 't was overal een zooitje. Nou en verder was
't altijd al van: ach joh, ga weg, als ik haar aanhaalde."

v.

Hij spaarde niet - Hij zette zich niet in voor 't huwelijk - Hij heeft
nooit echt voor 't huishouden willen werken - M'n schoonmoeder bemoei
de zich met alles - Toen mijn salaris wegviel bij 't eerste kind werd
't armoe - Hij zei dat ik me aanstelde met m'n ziekte - De seksuele re
latie was niet goed - Hij heeft nooit van mij gehouden - Hij is een
pure egoïst.
*"Die man houdt helemaal niet van mij. Ik kan toch niet altijd blijven
vechten."

73.

m.

In het hele huwelijk was er een houding van: het komt wel - Er was wel
een verbinding, maar geen verknochtheid - We lieten elkaar altijd val
len, we wendden ons van elkaar af in relaties met anderen - Zij had
een grote angst voor gebondenheid, voor claimen - Ze hielp niet bij
m'n werk - Ik had een relatie met een vrouw, die alles versnelde.
*"Ik voelde me niet op m'n gemak."

v.

Geen saamhorigheidsgevoel - Ik hield hem seksueel steeds op een af
stand - Hij vond mij te individualistisch - We hadden een heel ver
schillende belangstelling - Hij voelde zich gauw buitengesloten - Hij
.wilde z'n vriendin èn z'n echtgenote in huis.
*"We hadden elkaar niets te bieden; konden niet bij elkaar komen, let
terlijk en figuurlijk."

74.

m.

Haar verveling - Er was te weinig ruzie - Ik liet alles gaan, vond al
les goed - Ik had het te druk met m'n werk - Haar geheime verhouding
met een ander.
•"Verhouding met ander van haar, ik was teleurgesteld, wilde lekkere
luxe leventje zo tot m'n tachtigste, overwinteren in Spanje."

75.

m.

Er was onvoldoende vertrouwen, een stiekeme sfeer - Zij was erg vaak
verliefd - Zij had relatie met ander(en) - Ze bemoeide zich met vrou
wenemancipatie, ze vond mij een ingeslapen sufferd.
*"De relaties met andere mannen die aan 't licht kwamen."

76.

m.

Ze was wantrouwig - Ze deed niet fatsoenlijk de huishouding, het eten
was nooit op tijd klaar - Er was veel ruzie - Ze pleegde overspel - Ze
is een echt uitgaanstype.
*"Aan ene vrouw heb ik zat, dan kan zij ook zat hebben aan ene man. Ik
nam er nooit een vrouw bij. Elkaar bedonderen vind ik niks. Dat deed
zij wel. Kon ik niet tegenop."
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m.

Ze wilde overheersen - Geen uitwisseling ideeën - Altijd ruzie over
geld - Ik ging met pensioen - Moederprojectie van mij.
*"Ik wilde me niet laten terroriseren, het was geen leven, ik zou er
zenuwziek van geworden zijn."

78.

m.

't Was een lief ding, maar toen we trouwden werd het minder - We waren
op de ouwelui aangewezen en daar kon ik niet tegen - Ze vond dat ik te
veel op de zoon kankerde - Altijd ruzie over sex en geld - Zij had
iets met een gastarbeider.
•"Altijd ruzie over de kleinste kleinigheden: geld, sex, opvoeding,
alles."

79.

v.

Hij had twee keer een buitenechtelijke verhouding - Hij had niet van
me gehouden, zei hij.
*"Ik kon het niet aan, hij had een andere vrouw."

80.

v.

Het was een man met twee karakters, hij gaf bloemen en hij trapte -

Vergaderingen tot midden in de nacht, ik geloofde zijn "fantastische"
verhalen niet - Hij loog om alles, smoesjes - Hij ging naar een verwen
ningshuisje, relaties met vrouwen.
•Onbekend.
81.

v.

Veel te korte verkering - Geen gesprek over moeilijke punten - Hij is
erg introvert - Er was volstrekt geen communicatie, onbegrip.

*"Nou, op dat moment kon 't gewoon niet anders meer door 't toespitsen
van 't geheel. Onbegrip van elkaar, we konden er niet aan werken,
niet over praten."
82.

v.

Hij had steeds meer vrouwen - Hij was niet zo gezellig.
*"Hij zou kiezen. Bleef die nacht bij haar, om voor mij te kiezen. Was
die volgende nacht bij mij impotent. Dat gaf de doorslag. Rot maar
op. Hij huilend weg. Later sloeg ie me in elkaar, toen knapte er he
lemaal alles."

83.

v.

Milieuverschil, hij lager - Hij ging veel uit met vrienden naar de
kroeg - Er was te weinig geld - Hij zei niks meer tegen me - Ik moest
twee à drie keer per dag op m'n rug - Ik kreeg nooit een cadeautje
voor m'n verjaardag of voor moederdag.
*"Een mens gaat eraan kapot. Ik voelde me gebruikt. Ik was huishoud
ster in mijn eigen huis. Al zou ik 6 rokken dragen en paars haar
hebben, niemand zei wat. Hij heeft op 't laatst nooit meer wat ge
zegd. Ik had zo'n behoefte aan iemand die aandacht aan me besteedde."

84.

v.

Ik kreeg te weinig huishoudgeld - Z'n moeder stookte - Hij nam beslis
singen met z'n moeder in plaats van met mij - Hij ging nooit uit met
me - Hij leefde z'n eigen leventje - Hij remde me in alles - De kinde
ren werden er nerveus van, het was een druk.

*"De sfeer in huis, totaal gebrek aan gezelligheid. Ik heb op m'n ze
nuwen geleefd. Op 't laatst kreeg ik helemaal geen geld meer van
hem."
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v.

Hij vindt: de vrouw komt op de tweede plaats - Hij vond alles leuk met
sex, ik vond 't vies - Hij had een keer een vriendinnetje, toen was 't
vertrouwen weg - Ik heb veel gespoten - We leefden in een eigen wereld
je, ik sherry, hij de gokkerij - Hij werd vader van het kind van een
ander - Er was geen enkele band.
*"Die ontrouw en dat je teleurgesteld bent in elkaar. Je hebt ook geen
geestelijk contact meer. Als je seksueel niks hebt, is geen ramp,
maar steeds maar ruzies...."

LÄNGE HUWELIJKEN: 18 jaar of langer

86.

m.

Uit elkaar groeien - Zij was dominant - Irritaties - Saai - Alternatie
ve ideeën van haar - Ik kreeg een relatie met een andere vrouw.
•"Anders geaard zijn, het was een niet kloppende combinatie."

v.

Sleur - Bewustwording van mij - Buitenechtelijke relatie van hem - We
passen niet bij elkaar.
*"ls dit 't nou, dacht ik. Maar we konden heus wel oud worden samen."

87.

m.

Gebrek aan communicatie, veel praten, weinig zeggen, geen gevoelens
uiten - De opvoeding van de kinderen, zij stond niet achter m'n eisen
Zij werd zelfstandig, we gingen langs elkaar heen leven - Invloed van
beider ouwelui, slecht huwelijk ouders, christelijk strenge opvoeding,
onze familie was relatie-arm - De kerk-zaden, preutsheid, ik heb er
nog rancune over.
•Onbekend.

v.

Feestjes werden stuivertje verwisselen - Hij is een zenuwpees, er wa
ren snel irritaties over de kinderen - Mijn omgang met een andere man,
hij (ex) drong eerst aan - Fysieke afkeer vanaf 't begin van mij te
genover hem, sex was niks - Zijn drank - Door m'n werk kwam een emanci
patieproces op gang, ik heb veel gepraat met een vriend.
*"Dat het hier thuis niet boterde en daarbij die feestjes."

88.

m.

Zij wilde geen sex - Zij had geen vertrouwen in mij - We irriteerden
elkaar - We hadden een ongelijk dagelijks ritme; de een vroeg, de an
der laat - Ik heb een andere vrouw leren kennen.
*"Zo wilde ik niet oud worden. Te veel irritaties."

v.

Ik heb geen behoefte aan sex - Hij praatte alleen over z'n werk, ik
kon over alles praten - Ik was dominant - Ik moest alleen voor ons
zieke kind zorgen, er ging niks van hem uit.
*"Er was niets meer, heel veel spanningen."

89.

m.

Geen idee waarom ze wou scheiden.
**"t Was niet m'n bedoeling, maar je moet wel."

v.

Hij wilde de baas zijn - Hij gaf mij te weinig geld.
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moet kloppen om geld bij je kinderen."
90.

m.

Ze wilde me vergiftigen - Ze was hysterisch, had waanideeën - Ze vond
mij te min van afkomst - Hat ik met haar heb meegemaakt...., laten we
het maar vergeten - Ze was hooghartig, ze heeft wel twee anderen ge
had - Ze zette de kinderen tegen me op.

*'"t Was moord en doodslag geworden anders."
v.

Grote problemen met zijn familie - Ik mocht niet werken - Ik ben aan
halig, hij niet, hij wilde niet - Hij wou nooit op vakantie - Hij had
een andere vrouw.
*"Ik wilde niet scheiden. Een gescheiden vrouw zijn in deze maatschap
pij is zo erg."

91.

m.

Ze wou de kinderen niet - Ze was altijd ziek, medicijnen, erover pra
ten - Ze had wat met m'n neef - Te weinig praten, te weinig ruzies Ze moest altijd de baas zijn - Ze voelde zich beter dan mij.
*"Het paste helemaal niet. Mijn sport vond ze ook maar niks, te duur.
Ze was gewoon jaloers, ze had geen hobbies."

v.

Inwoning van een ouder - Sex was niks - Ik was wel veeleisend, vond
dat ik in m'n jeugd liefde te kort gekomen was - Hij was heel jaloers
op ieder waar ik mee omging - Ik mocht niks leren - Ik hield veel van
zijn neef.
•"Mijn hoop was dat ik 't beter zou krijgen. Ik hoopte op deze nieuwe
man. Dat je meer liefde kreeg en gaf."

92.

m.

Mijn identiteit ging verloren door haar sterke persoonlijkheid - Ik
had een syndroom uit m'n jeugd, dat begreep ze niet - Ik ging een ei
gen identiteit ontwikkelen, dat accepteerde zij niet.

•"Ik wilde geen haat en nijd creëren voor de kinderen."
v.

Ik ben idealistisch, hij materialistisch, dat past niet - Ik was niet
verliefd geweest op hem - Hij maakte niks af - Ik baalde van m'n baan Hij hield niet meer van mij, vond me niet aantrekkelijk - Er was geen
communicatie - Er was een slechte seksuele relatie.
*"Ik kon het niet aan dat
liefde was. Ik kon niet
erg gespannen onder. Ik
je er niet elke dag mee

93.

m.

ik alleen getolereerd werd en dat er geen
zonder liefde. Ik kreeg niks terug. Ik was er
dacht, dan kan je maar beter alleen zijn, dat
geconfronteerd wordt."

Zij sukkelde met de gezondheid, dat gaf veel beslommeringen voor mij Er waren conflicten rond de opvoeding van onze kinderen - Onevenwich
tigheid en de onrust zaten me dwars - Haar mening stond vast.
•"Enorme karakterverschillen. Het huwelijk had nooit mogen plaatsvin
den."

v.

Hij had een moeilijke jeugd gehad - Er was geen sex
communicatie - Hij ergerde zich aan andere kinderen
je steeds, sloop achter me aan in huis - Hij leidde
autistisch, schizofreen - Hij legde op alle slakken
moest ik voor alles de hand ophouden.

- Er was geen
- Hij controleerde
een dubbelleven,
zout - Financieel
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*"Geen communicatie. Niet aanspreekbaar zijn."
94.

m.

M'n vrouw wilde niks, geen bios, geen contacten - Ze had tekort aan
liefde voor mij - Er was een slechte seksuele relatie - Een ander had
't altijd mooier dan zij - Ze had verhoudingen gehad - Ze probeerde
steeds zelfmoord te plegen - Het laatste kind is 99% zeker niet van
mij.
*"Beter om van elkaar af te gaan dan om bij elkaar te blijven. Dan zit
ik nog liever in m'n eigen te praten."

v.

Ik miste de familieband - M'n schoonmoeder stookte - Hij is erg nors Mijn familie wilde niet op bezoek komen - Onze karakters pasten niet Elke avond was hij weg, dat is geen leven.
*"Ik had 't zelf niet bedacht. Ben er niet tegenin gegaan, maar ik
vond dat hij het wel wat netter had kunnen aanpakken."

95.

m.

Het milieu verschilde te veel - Er kwamen snel te veel kinderen - Te
weinig afspraken - Ik gaf haar geen steun bij de zwangerschappen, vond
ze - Die abortus vond ik heel erg.
•"Verschillend milieu èn qua godsdienst èn qua cultuur."

v.

Hij was niet betrokken bij de geboorte, dat was een grote klap voor
mij - Hij had een andere godsdienst, die moest ik ook nemen - Het keer
punt was m'n werk - Er was geen sfeer in huis, leeg - Er was geen ruim
te voor mezelf - Hij had geen enkel initiatief - Er was geen communica
tie - Het huishouden was een enorme sleur.
*"Dat ik 't niet zou redden zo, ik barstte uit m'n voegen."

96.

m.

Ik hield dieren voor wat bijverdienen, dat wilde zij niet - Ik had
vaak driftbuien, dan ben ik levensgevaarlijk - Als zij ongesteld is,
is er geen land met haar te bezeilen.
*"Zij wilde niet meer."

v.

Ik heb te veel van mijn kinderen gehouden, ben een echte moedergek We hadden een slechte basis voor ons huwelijk, ik vond hem zielig Hij is onberekenbaar - Hij was erg hardhandig - Onze dochters mochten
niet achter jongens aanzitten - We konden nergens over praten - Er was
altijd ruzie - Hij stond buiten het gezin.
*"'t Was voor de kinderen niet goed om in zo'n hel te leven. Ik heb
vaak genoeg voorgesteld: zoek een baan ergens anders in 't land. Dan
kom je alleen in 't weekend thuis. Dan zei die: dan ben je van me af
hè, zou je wel willen. En dat was ook zo. Maar misschien groei je dan
toch weer naar elkaar toe."

97.

m.

Ik ben te jong getrouwd - Je leert zo'n vrouw nooit kennen - Ze had
verhouding met m'n zwager - Ze sloot zich aan bij een fanatieke secte.
•"Door dat geloof, ik kon dat niet meer zetten."

98.

m.

Ze had een soort afwijking, ze heeft zich onder laten dompelen bij de
Paasberg - Godsdienstwaanzin - Ze deed zelfbevrediging - Ze was ver
slaafd aan zelfbevrediging.
*"Dat ze me kapot wilde maken."
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v.

Lichamelijk en geestelijk sadisme van hem - Hij sloeg de kinderen - Er
was geen communicatie - Er was geen aandacht van hem voor ons gezin Hij accepteerde niet dat ik voor kinderen zorgde, vertrouwde me niet
erin.
•"Geestelijk en lichamelijk sadisme van hem."

100.

v.

Zijn relatie met een ander.
*"Hij had een andere vrouw, het is een heel gevaarlijke vrouw."

101.

v.

M'n schoonmoeder treiterde me altijd - Enorme sleur - Hij had een ver
houding met m'n schoonzuster.
•"Eerst kwam die sleur, ik stond er alleen voor en toen die verhouding
met m'n schoonzus. Ik kon 't niet meer aan."

102.

v.

Wij zijn getrouwd om te scheiden, met als oorzaak zijn verkrachting
van mij - Hij was een sadist ten opzichte van ons kind - Ik kreeg
nooit genoeg geld - Hij wou nog een kind om mij als huishoudster vaster
te binden - Hij had een vreselijk slap karakter - Hij had een soort
sex-ziekte, hij verkrachtte vaker vrouwen.
•"Zijn afwijkingen, erfelijk. Verwaarlozing van z'n gezin. Overspel.
Hij had in een inrichting gemoeten."

103.

v.

We zijn te jong getrouwd - Alles ging te gemakkelijk - Angsten van hem
over het ouder worden - Relatie van hem met een ander.
•Geen eigen motieven.

104.

v.

Ik werd in het ziekenhuis zelfstandig, had toen geen fobie meer - Geen
sex - Hij dronk erg veel - Basis van ons huwelijk was een tekort bij
allebei (ik fobie, hij geen familie) - We pasten niet bij elkaar.
•"Mijn zelfstandigheid. We pasten niet bij elkaar maar dat wist ik
toen nog niet, nee. 't Was om die verhouding van hem met een vrouw
uit onze vriendenkring. Die ontregelde ons hele leven. Kwam ook door
haar."

105.

v.

Te weinig steun bij de ziekte van de kinderen - Hij was onrustig, erg
veel weg, werkte heel veel - Hij werd overspannen, depressief, zelf
moordpoging, inrichting - Hij beklaagde zich overdreven, gemeen - Hij
ging bij een extreme beweging, de duivel uitbannen, thuis werd ik er
gek van - Hij sloeg de kinderen, rukte de kleren van het lijf - Hij
kon niet discussiëren met de kinderen.
•Onbekend.
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BIJLAGE 3. BRIEVEN TER WERVING VAN RESPONDENTEN
Op de bladzijden 493 tot en met 495 worden een tweetal brieven weergegeven die
gebruikt zijn om respondenten te verkrijgen en/of op de hoogte te stellen van
de gang van zaken bij het onderzoek. De gemeenten die meewerkten gaven ieder
een eigen vorm aan de presentatie van de informatie die door de onderzoekster
geleverd was. Hier wordt een voorbeeld van een dergelijke brief gegeven.

BRIEF I

blz. 493/494

-

Brief die door een gemeente aan honderd
gescheiden mensen werd gestuurd.

BRIEF II

blz. 495

-

Brief die potentiële respondenten kregen
nadat ze zich hadden opgegeven via de brief
van de gemeente.
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BRIEF I

Gegevens van de Gemeente

Geachte mevrouw, mijnheer,
Hij willen graag uw medewerking vragen aan een onderzoek naar ervaringen met
echtscheiding en naar de wijze waarop het verschijnsel wordt bekeken.
Voor dit onderzoek worden zowel gescheiden als gehuwde mensen ondervraagd.
Het onderzoek wordt - in opdracht van het ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk werk - uitgevoerd door de afdeling gezinssociologie van de
Landbouwhogeschool. Deze afdeling staat onder leiding van prof.dr. G.A. Kooy.

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?
Het aantal echtscheidingen is snel toegenomen de laatste tien jaren.
Voor de hulpverlening, de huisvesting, algemene regelingen op juridisch en
financieel terrein, behoefte aan (her)scholing en kinderopvang e.d. heeft dit
belangrijke gevolgen. Zolang echter weinig bekend is van mensen zelf over hun
ervaringen, kunnen de maatregelen weinig op de behoeften in de praktijk worden
afgestemd. Daarnaast zijn de verhalen en ervaringen van mensen van groot belang
voor anderen die zelf aan echtscheiding denken, er middenin zitten of er in
hun directe omgeving mee te maken krijgen.

Hoe vindt het onderzoek plaats?
Degenen die willen meewerken wordt een mondeling interview afgenomen, dat onge
veer anderhalf à twee uur zal duren. Dit is wel sterk afhankelijk van de uit
voerigheid van de geïnterviewde zelf. De verhalen en antwoorden worden door de
interviewer opgeschreven. Naar wens van degeen die geïnterviewd wordt, kan het
gesprek bij haar/hem thuis plaatsvinden of elders. Ook naar voorkeur van de geinterviewde wordt de ochtend, middag of avond vastgesteld waarop het gesprek
wordt gehouden. Het kem ook in een weekend zijn.

Als dankl
Als dank voor de medewerking krijgt iedere geïnterviewde een bedrag van ƒ 25,—,
naar wens eventueel in de vorm van een boekenbon, platenbon, bloemenbon of
v.v.v.-bon.

Wat gebeurt er met de resultaten?
Alle interviews worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. Het is de bedoeling
met een groot aantal mensen een vraaggesprek te houden.
De gegevens worden anoniem verwerkt. Dit betekent dat in het eindrapport niet
duidelijk zal zijn van welke mensen bepaalde gegevens afkomstig zijn.
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Anderen dan de onderzoekers zullen de verkregen informatie niet onder ogen
krijgen. Bij de beëindiging van het onderzoek wordt de informatie indien ge
wenst vernietigd.
Verder heeft iedere geïnterviewde recht op het eindrapport, waarin de globale
resultaten van het onderzoek worden vermeld.
Het is ook de bedoeling de globale resultaten in boekvorm op de markt te bren
gen, zodat ook mensen die zelf of in hun directe omgeving met echtscheiding te
maken krijgen kunnen lezen over de ervaringen van anderen.
Wanneer wordt u deelnemer?
Als u aan het onderzoek wilt meewerken, en voor de betrouwbaarheid van de re
sultaten is het van belang dat velen dat willen doen, vult u de onderstaande
strook in. Deze stuurt u op in de ingesloten enveloppe, waarop geen postzegel
hoeft te worden geplakt. Voor de onderzoekers is het prettig als u hier niet te
lang mee wacht. Daarna wordt dan met u contact opgenomen om een afspraak te ma
ken voor een gesprek.
Wilt u meer informatie?
Het onderzoek staat onder leiding van mevrouw Weeda, die medewerkster is van de
afdeling gezinssociologie van de Landbouwhogeschool.
Als u extra informatie wilt, dan is zij graag bereid u die te geven.
Overdag is zij bereikbaar onder het telefoonnummer 08370 - 83362 (bij geen ge
hoor: 08370 - 84275), 's avonds tel. 08370 - 15518. Haar adres treft u op de
bijgaande enveloppe aan.

De burgemeester van

de secretaris,

Naam
Adres

Tel

Ik wil mijn medewerking verlenen aan het onderzoek van de afdeling gezinssocio
logie van de Landbouwhogeschool.

Handtekening,
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(LDH
ow kenmerk
aw brief van
ons kenmerk
datum
bljUge(n)

Wageningen

BRIEF II

Vakgroep Sociologie en Sociografie

Aan:
april/mei 1980

Degenen die hun medewerking willen verlenen
aan een onderzoek van de afdeling Sociologie
van de Landbouwhogeschool.

onderwerp

Graag wil ik U bedanken voor Uw toezegging om, ten
behoeve van een onderzoek naar ervaringen rond echtscheiding
te worden geïnterviewd.
De interviewfase van het onderzoek in Uw woonplaats
strekt zich uit over vijf maanden. In de tweede helft van
mei beginnen we met het maken van afspraken. Aan het project
werken behalve ikzelf nog drie andere interviewsters mee.
Een van ons neemt te zijner tijd graag contact met U op om
een afspraak te maken voor een gesprek.
Er wordt naar gestreefd een gesprek te hebben met beide
ex-partners afzonderlijk. Dit gebeurt door verschillende
Interviewsters. Verder is het van belang dat er bij een gesprek
geen derden aanwezig zijn. Indien dat bij U thuis niet mogelijk
is, kunt U met de interviewster die met U contact opneemt een
andere ontmoetingsplaats afspreken.

Vriendelijke groeten,

Mw. C.J. Weeda, medewerkster afd.
Gezinssociologie.

Landbouwhogeschool/.De LeeuwenbordT/Hollandseweg 1/6706 KN Wagenlngen/Tel.(08370) 89111 - 83362
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BESTELLINGEN voor bovenstaande publicaties kunnen schriftelijk geplaatst
worden bij:
Landbouwhogeschool, Centraal Magazijn
De Dreijen 4, 6703 BC Wageningen
onder vermelding van volledige titel en codenummer. Een rekening wordt met
de bestelde publicatie(s) toegezonden.
ORDERS of the publications mentioned above should be requested by mail (men
tioning the full title and code number) from:
Agricultural University, Centraal Magazijn
De Dreijen 4, 6703 BC Wageningen, The Netherlands
A bill will be enclosed with the publication(s) ordered.

