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Dertig jaar geleden kwam de tweede feministische golf in beweging. Dertig jaar lang
stopten vrouwen, (vrouwen)organisaties, politici én de overheid in uiteenlopende
mate energie in het bewerkstelligen van gelijke rechten en kansen, zowel binnens- als
buitenshuis.
In dit vierde en laatste deel van de serie Sociale atlas van de vrouw geven zeven
auteurs antwoord op de vraag in hoeverre de afgelopen drie decennia de ongelijkheid
tussen mannen en vrouwen in de primaire leefsfeer is verminderd. 
Een zeer kleine greep uit de bevindingen van de achtereenvolgende hoofdstukken.
- In de periode 1960-1995 heeft zich een kleine revolutie voltrokken in de primaire

leefvormen. Vandaag de dag zijn leefvormen en levenslooppatronen te zien, die
dertig jaar geleden nog niet voor mogelijk werden gehouden: een omwenteling
van eenvormigheid naar pluriformiteit.

- Het traditionele gezin met de man als enige kostwinner schuift op naar de
'anderhalfverdieners': een fulltime werkende man en een parttime werkende
vrouw. 

- Het aantal eenoudergezinnen neemt, ondanks de voorspellingen, niet verder toe.
De maatschappelijke en financiële positie van eenoudergezinnen blijft nog steeds
achter bij die van tweeoudergezinnen.

- Het aantal uren dat mannen aan gezinstaken besteden groeit langzaam. Nog
steeds besteden mannen in elke levensfase minder tijd aan huishoudelijk werk
dan vrouwen. Opvallend is dat de tijd die zowel de vaders als de moeders aan de
kinderen besteden, is toegenomen.

- In Nederland wordt anderhalf keer zo veel onbetaalde als betaalde arbeid
verricht. Onbetaalde arbeid komt nog niet voor in de economische statistieken. In
dit boek wordt die wel berekend.

- Verliefd, verloofd, getrouwd, een rijtje dat thuishoort in een andere tijd.
Trouwen doet niet meer iedereen, verloven is uit, verliefdheid leidt lang niet
altijd tot een relatie en velen doorlopen meerdere malen een dergelijk of een
alternatief rijtje. Onveranderlijk is de behoefte aan een vaste duurzame relatie.

- Vaderschap en moederschap hebben een andere invulling gekregen. De norm is
nu emotioneel-affectief ouderschap waarvoor minstens een der ouders dagelijks
beschikbaar moet zijn.

- Vrouwen hebben de afgelopen decennia gelijke rechten in formele zin gekregen,
maar dit wil niet zeggen dat er in de praktijk voor vrouwen geen knelpunten
meer bestaan. Een hardnekkige ongelijkheid betreft het recht ten aanzien van de
achternaam van het kind. 

- De jaren negentig geven een zekere doorbraak te zien in het overheidsbeleid om
arbeid en zorg te combineren. Maar de huidige situatie bevat nog weinig
stimulansen om ook mannen met kinderen aan te zetten tot een grotere
zorgverantwoordelijkheid.
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VOORWOORD

De Sociale atlas van de vrouw is een van de oudste onderdelen van het onderzoeks-
programma van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Van dit onderdeel ligt
thans het vierde - tevens laatste - deel van het derde atlasproject voor u. De eerdere
drie delen betroffen Gezondheid en hulpverlening; Seksualiteit en (seksueel)
geweld (deel 1, 1991), Arbeid, inkomen en faciliteiten om werken en de zorg voor
kinderen te combineren (deel 2, 1993) en Allochtone vrouwen (deel 3, 1995). Dit
vierde deel behandelt aspecten van de primaire leefsfeer en het draagt in zekere zin
een jubileumkarakter: het verschijnt precies twintig jaar nadat het SCP de eerste
Sociale atlas van de vrouw (1977) uitbracht.

De primaire leefsfeer is een breed terrein dat behalve het leven als alleengaande, als
paar, als lid van een gezin en familie, ook buren- en vriendenrelaties omvat. Deze
posities en relaties kunnen bovendien vanuit verschillend perspectief worden
benaderd: demografisch, psychologisch, sociologisch, economisch, juridisch en
beleidsmatig. Voor dit vierde deel van de atlas is het onderzoeksterrein van de
primaire leefsfeer toegesneden op die levensfase, waarin de maatschappelijke
positie van vrouwen en mannen sterk uiteen gaat lopen als gevolg van een
ingrijpende levensgebeurtenis: de komst van kinderen, gevolgd door een
zorgverantwoordelijkheid die zo’n twintig jaar duurt. Zo was het vroeger en zo is
het nog altijd. Daarom is er sprake van continuïteit. Maar ook is er sprake van
verandering en op dat kenmerk van het verglijden van de tijd is deze publicatie
sterker gericht. 

In de selectie van onderwerpen komen alle hiervoor genoemde perspectieven aan
bod. Om de diversiteit aan invalshoeken volledig recht te doen heeft het SCP enkele
deskundigen van buiten het Bureau verzocht om ten behoeve van dit vierde deel
van de atlas hun licht te laten schijnen over een specifiek onderwerp. 
Tegenwoordig wordt soms de idee gehoord dat emancipatie passé is. Uit deze
publicatie blijkt dat de emancipatie van vrouwen en mannen is gevorderd, maar ook
dat zij nog lang niet is voltooid. De boodschap voor de overheid is dan ook dat
alertheid en inzet geboden blijven. 

Rest mij nog te constateren, dat dit de laatste Atlas zal zijn die onder de deskundige
leiding van dr. Marry Niphuis-Nell tot stand kwam.

Prof.drs. A.J. van der Staay
(directeur)
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1  INLEIDING

Marry Niphuis-Nell (SCP)

Het terrein van de primaire leefsfeer is in principe zeer breed en daardoor moeilijk
af te bakenen. Men kan uitgaan van diverse huishoudens-, gezins- of familie-
vormen, maar ook van familie- of vriendennetwerken of netwerken van buurt-
genoten. De blik kan gericht worden op uiteenlopende levensfasen en op de
overgangen daartussen. Al deze aspecten kunnen in zowel (sociaal-)psychologisch
als in sociaal of economisch perspectief geplaatst worden en voorzover er kinderen
aanwezig zijn in de huishoudens, speciale netwerken of levensfasen, kan ook een
pedagogisch perspectief van belang zijn. De beslissing om het onderhavige deel van
de Sociale atlas van de vrouw te wijden aan de primaire leefsfeer, leidde in eerste
instantie dus alleen nog maar tot een verschuiving van het keuzeprobleem.

Een leidraad voor de selectie van onderwerpen werd gevonden in de protesten van
de vrouwenbeweging in de jaren zestig en zeventig en de ontwikkelingen sinds die
tijd. Voorzover de toenmalige protesten betrekking hadden op de primaire leefsfeer,
ging het om verzet tegen de rol van moeder en huisvrouw als enige optie in de
levensloop. Deze vrouwen wilden ook een rol buitenshuis vervullen, in de vorm van
betaalde arbeid of participatie op andere maatschappelijke terreinen. Ook werd
toentertijd in de vrouwenbeweging al aangegeven dat, complementair aan de te
bewerkstelligen veranderingen in vrouwenlevens, mannen meer huishoudelijke en
verzorgende taken op zich zouden moeten gaan nemen. 

De ontwikkelingen sinds de jaren zestig laten zien dat deze idealen voor de vrouwe-
lijke bevolking voor althans een deel zijn gerealiseerd. Ook bij het mannelijke deel
van de bevolking is er gedragsverandering waarneembaar, zij het in mindere mate
dan bij vrouwen. Ook in attitudes ten aanzien van sekserollen en taakverdelingen
binnenshuis zijn bij zowel mannen als vrouwen veranderingen opgetreden in een
meer egalitaire richting. Ondanks deze onmiskenbare ontwikkelingen is er echter
ook nu nog altijd sprake van een grote mate van sekseongelijkheid, ook in de
primaire leefsfeer. Destijds was voor vrouwen het ‘veroveren van de buitenwereld’
het probleem; nu zij daarin gedeeltelijk zijn geslaagd, is het probleem verschoven
naar de ‘combinatie van binnen- en buitenwereld’. Het probleem van de ‘verove-
ring’ werd gezien als een vrouwenprobleem; het huidige probleem van de
‘combinatie’ wordt ook nog altijd in sterke mate als een vrouwenprobleem gezien:
vrouwen zijn ook nu veelal nog degenen die de primaire verantwoordelijkheid
dragen voor huishoudelijke en verzorgende taken. Maar tevens zijn er signalen dat
ten minste een deel van de mannen de ‘combinatie’ ook als hun probleem begint te
ervaren. 

De centrale vragen voor deel 4 kunnen dan als volgt worden geformuleerd.
- In hoeverre is de ongelijkheid tussen de seksen in de primaire leefsfeer

verminderd in de afgelopen drie decennia? 



12

- Zijn er thans knelpunten die een voorspoedig voortgaande verdere verminde-
ring van ongelijkheid hinderen en zo ja, welke zijn dat?

Bij de meer concrete selectie van onderwerpen voor deel 4 hebben voorts de
volgende overwegingen en criteria een rol gespeeld.
- Er is gekozen voor die aspecten van de primaire leefsfeer die belangrijk zijn

vanuit het perspectief van de ongelijkheid in de positie van vrouwen in
vergelijking met die van mannen.

- Het verrichten van huishoudelijke en gezinstaken moet een belangrijke plaats
krijgen, omdat dit immers een pakket activiteiten omvat dat bij uitstek in de
primaire leefsfeer wordt verricht, en waarvan bekend is dat de verdeling tussen
vrouwen en mannen (vrouwelijke en mannelijke partners) nogal ongelijk is.

- Het aspect van de primaire leefsfeer dat in de huidige maatschappelijke
constellatie een belangrijk - zo niet het belangrijkste - knelpunt oplevert in de
ontwikkeling in en het streven naar een grotere gelijkheid tussen de seksen, is
de aanwezigheid van kinderen. In de keuze van onderwerpen heeft deze
aanwezigheid daarom een grote rol gespeeld.

De uiteindelijk geselecteerde onderwerpen leveren aldus niet zozeer een door-
lopend, aaneengesloten verhaal op, als wel een soort ‘capita selecta’ rond de
thema’s ‘vrouwen en mannen in de primaire leefsfeer’ en ‘het effect van de
aanwezigheid van kinderen op hun beider posities’. Op de situatie van allochtone
vrouwen wordt in deze publicatie niet ingegaan. Hun positie, ook in de primaire
leefsfeer, is behandeld in de Sociale atlas van de vrouw, deel 3 Allochtone vrouwen
(1995).

De publicatie opent met een algemeen, demografisch overzicht (hoofdstuk 2 door
Erna Hooghiemstra) van de veranderingen die zich in de levensloop van individuen
hebben voorgedaan in de fasen en leefvormen die doorlopen worden bij het zelf-
standig worden van jongeren en in het traject naar gezinsvorming en vervolgens
relatieontbinding. Aan de orde komen relatievorming op jeugdige leeftijd, de
toename in alleen wonen en samenwonen, de teruggang in de huwelijksgeneigd-
heid, veranderingen in de keuzes voor ouderschap en de toename van scheidings-
gevoeligheid van relaties. Steeds wordt ook ingegaan op de achtergronden van de
ontwikkelingen en op verschillen tussen vrouwen en mannen.

Een belangrijke verandering binnen huishoudens met man-vrouwparen komt voort
uit de toegenomen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. In hoofdstuk 3 belicht
Erna Hooghiemstra het effect van deze ontwikkeling op huishoudensniveau.
Behalve de afname van het aantal eenverdienersparen gekoppeld aan de toename
van het aantal tweeverdienersparen, wordt in dit hoofdstuk ook duidelijk dat achter
deze termen een grotere diversiteit aan verdienerstypen schuilgaat dan in het
algemene spraakgebruik tot uiting komt. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan
factoren die van invloed zijn op het tot stand komen van de diverse verdienerstypen
en de afwisseling die in deze typen plaatsheeft gedurende de levensloop van een
paar.
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De toegenomen scheidingsgevoeligheid van relaties heeft een toename tot gevolg
gehad van het aantal eenoudergezinnen, het aantal niet-verzorgende ouders en het
aantal stiefgezinnen. In hoofdstuk 4 gaat Marry Niphuis-Nell met name in op
ontwikkelingen in demografische en sociaal-economische kenmerken van een-
oudergezinnen in vergelijking met deze kenmerken bij tweeoudergezinnen.
Dezelfde kenmerken worden ook geschetst voor niet-verzorgende ouders en
stiefgezinnen in vergelijking met ouders in oorspronkelijke tweeoudergezinnen.
Deze ouderschapsvormen hebben in periodiek en omvangrijk steekproefonderzoek
altijd weinig aandacht gekregen, waardoor het niet mogelijk is om ook kwantita-
tieve ontwikkelingen te presenteren.

In de hoofdstukken 5 en 6 komt de onbetaalde arbeid aan de orde die in de
persoonlijke leefsfeer wordt verricht. Het gaat in deze hoofdstukken met name om
huishoudelijk werk, de verzorging van kinderen, en doe-het-zelfactiviteiten. In
hoofdstuk 5 analyseert Tanja van der Lippe de veranderingen in tijdsbesteding aan
onbetaalde arbeid van vrouwen en mannen in achtereenvolgende levensfasen, van
thuiswonend kind tot alleenstaande bejaarde. De meeste aandacht gaat uit naar de
verdeling bij samenwonende paren zonder en, vooral, met kinderen. Ook de
tijdsbesteding aan betaalde arbeid krijgt aandacht, omdat deze in belangrijke mate
samenhangt met de tijdsbesteding aan onbetaalde arbeid. Waar in hoofdstuk 3
echter de aandacht primair gericht is op de betaalde kant van de taakverdeling
tussen partners, ligt in hoofdstuk 5 de aandacht primair op de onbetaalde kant. 

In hoofdstuk 6 staat niet de tijd besteed aan onbetaalde arbeid in het centrum van
de aandacht, maar de waarde ervan uitgedrukt in geld. Marga Bruyn-Hundt laat
zien welke invloed het verdisconteren van de economische waarde van onbetaalde
arbeid heeft op het inkomen en de inkomensverdeling van diverse huishoudens-
typen. Daarnaast wordt het belang van onbetaalde arbeid getoond voor de staats-
huishouding, uitgedrukt in het aandeel in het bruto nationaal product. Ondanks het
belang van onbetaalde arbeid, vormt (overmatige) deelname eraan een beletsel voor
economische zelfstandigheid. Verschillende oplossingen voor dit dilemma passeren
de revue.

De volgende twee hoofdstukken belichten de veranderingen in de inhoudelijke,
kwalitatieve aspecten van de relaties tussen partners en van het vrouwelijk en
mannelijk ouderschap. Erna Hooghiemstra volgt in hoofdstuk 7 het proces van
zoeken en selecteren van een partner en gaat in op verschillen hierin met de situatie
van enkele decennia geleden. Met name veranderingen in opleidingsniveau en
opleidingsduur hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Ook laat ze zien hoe
individualisering het karakter van partnerrelaties heeft veranderd: van twee-in-
eenheid naar twee-en-eenheid. Niet alleen de jonge generaties, maar ook de oudere
generaties in verder gevorderde levensfasen hebben hierin hun deel gehad.

Trudie Knijn schetst in hoofdstuk 8 de dilemma's die zich in het huidige
tijdsgewricht voordoen bij de bewuste keuze voor (of tegen) moederschap en
vaderschap. Meer dan voorheen spelen in deze keuze, en vervolgens ook in de
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relatie met en opvoeding van het kind, emotioneel-affectieve factoren een rol. Het
nieuwe, autoritatieve ouderschap is een vrij algemeen gedeeld ideaal, maar stelt in
de praktijk hoge eisen aan de vaardigheden van ouders. Tijd, betrokkenheid en
communicatie zijn voorwaarden om hieraan te kunnen voldoen. Moeders en vaders
nemen ook in deze nieuwe opvoedingscontext verschillende, deels complementaire
posities in. Gewenste generatierelaties en gewenste genderrelaties blijken niet altijd
even naadloos op elkaar aan te sluiten.

In de hoofdstukken 9 en 10 is de aandacht gericht op de maatschappelijke context
van de verhouding tussen vrouwen en mannen in de primaire leefsfeer, voorzover
deze context vorm krijgt in het familierecht en in het emancipatiebeleid van de
rijksoverheid. Nora Holtrust en Ineke de Hondt schetsen in hoofdstuk 9 de onrust
die de veranderingen in de relaties tussen vrouwen en mannen teweeg hebben
gebracht in de rechtspraak, het wetgevingsproces en de wetgeving zelve. Zij
belichten de veranderingen in wetgeving en praktijk ten aanzien van de vorm-
geving van tweerelaties, zoals veranderingen in de huwelijkse voorwaarden, de
voorgenomen registratie van ongehuwde samenleefrelaties en de pensioen-
verrekening na echtscheiding. De auteurs laten zien dat de juridische verhoudingen
tussen moeders, vaders en kinderen buiten het huwelijk, dit wil zeggen na echt-
scheiding of scheiding, zo mogelijk nog onrustiger waren (en zijn). Voorzover het
emancipatieproces het karakter draagt van ‘strijd tussen de seksen’ komt dat met
name in dit hoofdstuk naar voren.

In hoofdstuk 10 gaat Marry Niphuis-Nell in op het beleid inzake de herverdeling
van onbetaalde (en betaalde) arbeid en de vergroting van de zorgverantwoordelijk-
heid van mannen. Dit betreft met name de periode van de jaren negentig. In hoe-
verre werd en wordt er in het beleid gerealiseerd wat de beleidsdoelstellingen
voorspiegelen? De belangrijkste beleidsnota's worden besproken, maar ook de
totstandkoming van concrete faciliteiten zoals kinderopvangvoorzieningen en
verlofregelingen. De evaluatie wordt verwoord in zowel positieve termen
(voortgang) als in termen van bezorgdheid (knelpunten).

In het korte, afsluitende hoofdstuk 11 worden de bevindingen uit de hoofdstukken 2
tot en met 10 in brede lijnen samengevat. Deze lijnen bevatten de veranderingen in
de (on)gelijkheid tussen de seksen, de continuïteiten daarin, en de risico's en
kansen voor de - nabije - toekomst.

Ten slotte zij er hier nog op geattendeerd dat er geen afzonderlijk hoofdstuk is
gewijd aan de ontwikkelingen in opinies van de bevolking over allerlei zaken die de
emancipatie en de primaire leefsfeer betreffen. De belangrijkste gegevens op dit
gebied uit het SCP-databestand Culturele veranderingen in Nederland zijn echter
wel opgenomen: ze zijn te vinden in de bijlage achterin deze publicatie en zijn
voorzien van een korte beschrijving. 
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2  DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN

Erna Hooghiemstra (SCP)

2.1 Inleiding

Primaire leefvormen zijn de laatste dertig jaar duidelijk veranderd. Alvorens in de
andere hoofstukken de inhoudelijke kant van de nieuwe en oude leefvormen te
belichten, komen in dit hoofdstuk de veranderingen in vorm aan de orde. Globaal
kunnen we spreken van ontwikkeling van eenvormigheid naar pluriformiteit. De
pluriformiteit laat zich zien in een grote verscheidenheid aan leefvormen naast
elkaar en in een diversiteit in opeenvolging van leefvormen gedurende één leven.

Dit hoofdstuk zal allereerst de algemene demografische trends van de afgelopen
decennia beschrijven. Vervolgens wordt een aantal paragrafen gewijd aan proces-
sen en ontwikkelingen rondom specifieke momenten in de levensloop, te weten het
verlaten van het ouderlijk huis, het aangaan van een relatie, het verbreken van een
relatie en het krijgen van kinderen.

2.2 Algemene demografische ontwikkelingen in de periode 1960-1995

In deze paragraaf zullen de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland de revue
passeren, alsmede de meestgenoemde verklaringen voor deze ontwikkelingen.

Het aandeel kinderen in de bevolking is sterk afgenomen. De 0-19-jarigen maken
in 1996 25% van de gehele bevolking uit en in 1960 was dat 38%. De andere kant
van de medaille is dat zich een vergrijzing heeft voorgedaan: was in 1960 9% van
de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar, momenteel geldt dit voor 11%.  1

Tabel 2.1 laat zien dat het deel van de bevolking dat als alleenstaande door het
leven gaat in Nederland sterk is gegroeid in de afgelopen vier decennia. Hetzelfde
geldt voor het aantal personen dat met één andere volwassene (getrouwd of niet-
getrouwd) samenleeft, maar geen kinderen heeft. Deze stijging is ten koste gegaan
van het aandeel dat met een partner en kinderen leeft en het aandeel dat als kind bij
de ouders woont. Op dit moment is nog slechts circa 60% van de Nederlanders zelf
een afhankelijk kind of heeft jonge kinderen, terwijl dat in 1960 voor ongeveer
80% gold. 

Tabel 2.2 geeft iets gedetailleerder aan welke veranderingen zich hebben vol-
trokken in de persoonlijke leefsituatie in de periode 1986-1994. Te zien is dat het
aandeel van de kinderen dat woont in een eenoudergezin niet is toegenomen in de
afgelopen periode (zie ook hoofdstuk 4). Wel neemt het aandeel van de kinderen
dat woont bij niet-getrouwde ouders geleidelijk aan toe. Overigens gaat het in beide
gevallen meestal om tijdelijke situaties: de meeste eenoudergezinnen ontstaan uit
tweeoudergezinnen en gaan na enige tijd weer over in tweeoudergezinnen. Ook
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besluiten de meeste samenwonende ouders na enige tijd toch in het huwelijk te
treden. Ten slotte laat tabel 2.2 zien dat de stijging van het aantal personen dat een
paar vormt en geen kinderen heeft, zich sterker heeft voorgedaan bij samenwonen-
den dan bij gehuwden.

Tabel 2.1 Vrouwen en mannen in de totale bevolking, naar leefverband waarin zij (samen)wonen, 1960-1994 (in
procenten)

1960 1971 1986 1990 1994 

v m v m v m v m v m 
alleenstaand 5 2 7 4 12 10 13 11 15 12 
inwonend kind 43 48 39 44 33 37 30 34 27 32 
paar met kind(eren) 32 32 33 33 31 31 30 30 27 27 
eenouder 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 
paar zonder kind(eren) 13 13 14 14 20 21 22 24 26 27 
anders 5 5 4 5 1 1 1 1 1 1 

Bron: CBS (Volkstellingen 1960 en 1971; WBO’85/’86-’93/’94) SCP-bewerking

Tabel 2.2 Leefverband van personen, 1986-1994 (x 1.000 en in procenten)

1986         1990     1994 
abs. deeltotaal abs. deeltotaal abs. deeltotaal

(x 1.000) (in %) (x 1.000) (in %)  (x 1.000) (in %)

alleenstaand 1.751 1.977 2.218
w.v. met kind �18 jaar 7 7 6

inwonend kind
�18 jaar 1.396 1.372 1.248
0-17 jaar 3.546 3.344 3.283

w.v. bij 1 ouder 9 9 9
w.v. bij 2 ouders 91 91 91

w.v. bij gehuwde ouders 98 97 96
w.v. bij niet gehuwde
ouders 2 3 4

paar met kinderen 3.499 3.276 3.188
w.v. gehuwd 98 97 95
w.v. samenwonend 2 3 5

eenouder 203 192 191
paar zonder kinderen 3.744 4.311 4.751

w.v. met kinderen �18 jaar  24 23 21
w.v. gehuwd 88 85 83
w.v. samenwonend 12 15 17

totaal (incl. overig) 14.291 14.616 15.019

kind = inwonend kind < 18 jaar
alleenstaanden/paar zonder kinderen =  zonder kinderen < 18 jaar

Bron: CBS (WBO’85/’86-’93/’94) SCP-bewerking

Gekeken naar de samenstelling van de huishoudens (degenen die onder één dak
wonen), blijkt het volgende (tabel 2.3). In 1960 bestond de helft van de huis-



19

houdens uit een gehuwd echtpaar met hun kinderen, en 20% uit een gehuwd paar
zonder thuiswonende kinderen. Anno 1994 maken getrouwde paren nog maar
ternauwernood de meerderheid van het totaal aantal huishoudens uit. Ongehuwd
samenwonen is binnen korte tijd een populaire samenlevingsvorm geworden, zeker
onder degenen die (nog) geen kinderen hebben. Van de kinderloze stellen (dat wil
zeggen degenen zonder thuiswonende kinderen) is ongeveer één op de zes niet
getrouwd. Bij gezinnen met kinderen is de verhouding ongeveer 1:16. Het is
daarom nog wel enigszins uitzonderlijk dat kinderen niet-gehuwde ouders hebben,
maar hun aantal neemt duidelijk toe. Momenteel tellen we er ongeveer 13.000 (dat
is 4% van de kinderen, in 1986 ging het nog maar om 2%).2

Tabel 2.3 Huishoudens, naar samenstelling, 1960-1994 (in procenten)

1960  1971  1982 1986 1990 1994 a a

alleenstaanden 12 17 22 28 30 31 
eenoudergezinnen 5 4 5 6 5 5 b

gehuwde paren zonder
kinderen 20 21 22 21 22 23 b

niet-gehuwde paren zonder kinderen 4 5 6 7 b

gehuwde paren met
kinderen 50 49 43 38 35 31 b

niet-gehuwde paren met kinderen 1 1 1 2 b

overigen 13 9 4 2 1 1 

In 1960 en 1971 is een paar pas een paar als de partners zijn gehuwd.a

Bij eenoudergezinnen en paren wonen geen anderen.b

Bron: CBS (Volkstellingen 1960 en 1971; WBO’81/’82-’93/’94) SCP-bewerking

Hoe zijn deze demografische veranderingen totstandgekomen? Het is een optelsom
van een aantal ontwikkelingen, die in de verschillende paragrafen gedetailleerd
beschreven zullen worden. Kort gezegd is de ontgroening duidelijk een direct
gevolg van de verlaging van het aantal geboorten per vrouw en komt zij ook voort
uit de tendens om het krijgen van kinderen uit te stellen (zie § 2.6). Er zijn almaar
meer alleenstaanden in Nederland gekomen, doordat jongeren veel vaker het
ouderlijk huis verlieten zonder meteen samen te gaan wonen of te gaan trouwen
(zie § 2.3). De afnemende stabiliteit van de huwelijken heeft de groei van het aantal
alleenstaanden nog opgestuwd (zie § 2.4). Ten slotte is het verschil in gemiddelde
levensduur tussen vrouwen en mannen in de periode 1960-1980 gestegen (en neemt 
daarna weer enigszins af), waardoor er meer oudere alleenstaanden (vooral
vrouwen) in de bevolking zijn gekomen. De voortdurend stijgende leeftijd waarop
Nederlanders in het huwelijk treden, samen met de stijging van het aantal
echtscheidingen, heeft automatisch geleid tot een sterke afname van het aantal
gehuwde huishoudens. Eenmaal getrouwd of ongehuwd samenwonend, werd de
geboorte van het eerste kind steeds langer uitgesteld. Met als gevolg een toename
van het aantal jonge stellen zonder kinderen. Door afname van het gemiddelde
kindertal werd de groei van de categorie ‘oudere stellen zonder thuiswonende
kinderen’ (de lege-nestfase) bevorderd.
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Na deze inleidende paragraaf volgt een aantal paragrafen die op specifieke fasen in
de levensloop ingaan. Elke paragraaf geeft de belangrijkste ontwikkelingen sinds
ongeveer 1960 weer en gaat specifiek in op de samenhang met ontwikkelingen in
de positie van vrouwen.

2.3 Het verlaten van het ouderlijk huis

2.3.1 Het verlaten van het ouderlijk huis: algemene ontwikkelingen

Tot de jaren vijftig à zestig gingen jongeren op relatief gevorderde leeftijd uit huis.
Degenen die een lagere of middelbare opleiding hadden genoten, bleven thuis
wonen totdat zij gingen trouwen. De weinige hoger opgeleiden woonden meestal op
kamers bij een hospita tijdens hun studie (zie o.m. Peters 1992: 254 e.v.). Als
inwonende bouwden zij hiermee eigenlijk nauwelijks een zelfstandig bestaan op.
Het kwam toen nog veel voor dat studenten weer enige tijd bij hun ouders gingen
wonen voordat zij in het huwelijk traden, om dan toch nog vanuit huis te trouwen
(dit gold in ieder geval voor vrouwen: Peters 1992). Voor alle groepen betekende
vooral het huwelijk een afscheid van de jeugdfase. Daarmee werd bij voorkeur
gewacht totdat de man een redelijk zeker inkomen had verworven. Vrouwen
werkten meestal tot de huwelijksdatum, om zich daarna aan het gezin te wijden.3

De verkering- en verlovingstijd duurde soms lang. Seksueel contact was in deze
voorhuwelijkse periode niet geaccepteerd en de kennis over methoden ter
voorkoming van zwangerschap was bij ongehuwden dan ook beperkt. Het kwam
veelvuldig voor dat huwelijken gesloten ‘moesten’ worden.  4

Sinds de jaren zestig zette een verandering in. Tot de jaren tachtig verlieten
jongeren op steeds lagere leeftijd het ouderlijk huis en nam het aandeel thuiswoners
af (tabel 2.4). Deels had dit van doen met het toenemende aantal studenten en de
verlenging van de studieduur. Daarnaast kregen steeds meer jongeren door de
verbeterde economische omstandigheden en het afnemende woningtekort  de5

mogelijkheid om zich zelfstandig te vestigen, ofwel als gehuwde (in deze periode is
de huwelijksleeftijd gedaald), ofwel als ongehuwde (het aandeel van de jongeren
dat meteen na het verlaten van het ouderlijk huis ging trouwen daalde scherp).
Steeds meer huisverlaters gingen alleen wonen, terwijl anderzijds het ongehuwd
samenwonen bij deze groepen enorm in populariteit toenam. Uit huis gaan werd in
toenemende mate een stap die jongeren wensten te zetten om zich los van het
ouderlijk huis te maken. Het luidde een zelfstandig, ongebonden bestaan in (Iedema
en Sanders 1996). Waarmee een nieuwe fase haar intrede deed: de fase tussen het
verlaten van het ouderlijk huis en de start van de vorming van een gezin.
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Tabel 2.4 Aandeel thuiswonenden, naar leeftijdscategorie en geslacht, 1960-1994 (in procenten)

1960 1971 1982 1986 1990 1994

15-19 jaar vrouwen 87 91 89 90 86 87
mannen 91 96 97 97 95 95

20-24 jaar vrouwen 48 36 40 41 42 44
mannen 71 62 70 70 68 68

25-29 jaar vrouwen 14 7 6 6 7 7
mannen 28 17 20 21 19 22

Bron: CBS (Volkstellingen 1960 en 1971; WBO’81/’82-’93/’94) SCP-bewerking

Tabel 2.5 Gemiddelde leeftijd van zelfstandig gaan wonen, naar geslacht en periode (in jaren)

1951/’55 1956/’60 1961/’65 1966/’70 1971/’75 1976/’80 1981/’85 1986/’90 1991/’92 

vrouwen 24,1 24,0 22,8 22,0 21,4 21,5 21,8 21,9 22,8 
mannen 25,7 25,2 24,6 23,7 23,5 23,5 23,7 24,4 25,0 

Bron: CBS (WBO’93/’94) SCP-bewerking

Figuur 2.1 Leefvorm na zelfstandig worden, naar geslacht en periode van zelfstandig gaan wonen, 1994 (in
procenten)

vrouwen mannen

                                                       samenwonen                                                            samenwonen

                  huwelijk

                         met anderen                    met anderen

                                              alleen                                               alleen

         periode van zelfstandig gaan wonen               periode van zelfstandig gaan wonen

                       huwelijk

Bron: CBS (WBO’93/’94) SCP-bewerking

In de jaren tachtig lijkt de trend van de dalende leeftijd bij het verlaten van het
ouderlijk huis niet in hetzelfde tempo door te zetten Zo laat tabel 2.5 zien dat
jongeren in de jaren tachtig gemiddeld ouder waren bij het verlaten van het ouder-
lijk huis dan jongeren die dat deden in de jaren zeventig. Een dergelijke patroon
van vertraging in het tempo van uit huis gaan is ook door andere onderzoekers
(Latten 1994; Ter Bogt en Van Praag 1992) en in andere Europese landen gecon-
stateerd (zie Mulder en Siegers 1995).
Baanders et al. (1989) hebben de vertrekkans van jongeren berekend. Daartoe
relateerden zij het aantal uit-huiswoners aan het aantal thuiswoners. Zij ontdekten 
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dat tot 1985 alleen de 18-20-jarigen in steeds groteren getale zelfstandig gingen
wonen, terwijl de vertrekkans van de oudere leeftijdsgroepen zich in deze periode
stabiliseerde. In de periode 1985-1989 deed zich voor de gehele groep een stijging
van het aandeel huisverlaters voor en was van een vertraging, zoals andere onder-
zoekers constateerden, geen sprake.

Dit was reden voor andere onderzoekers om het verschijnsel van huisverlating bij
jongeren nader te bestuderen. Het bleek uit te maken om welke reden jongeren het
huis verlieten. Mulder en Hooimeijer gaan er bijvoorbeeld van uit dat degenen die
hun ouderlijk huis verlaten om samen met een partner te gaan wonen, een heel
ander besluitvormingsproces doormaken dan degenen die uit huis gaan om alleen
te gaan wonen. Op grond van deze aanname hebben de onderzoekers de leeftijd van
uit huis gaan gescheiden geanalyseerd voor de twee groepen. Uit hun analyse blijkt
dat de ontwikkelingen van beide processen over de cohorten sterk uiteen zijn gaan
lopen, vanaf het cohort 1955-1959 (de groep die geboren is in of na de periode
1955-1959). Bij beide groepen daalt de leeftijd waarop zij het huis hebben verlaten.
Echter, bij de degenen die het huis verlaten om met een partner te wonen, vindt een
duidelijke vertraging plaats (zij zijn niet steeds jonger bij het verlaten van het
ouderlijk huis), terwijl bij degenen die het huis verlaten om alleen te gaan wonen
een versnelling is te zien (zij zijn jonger), in vergelijking met de ontwikkelingen tot
aan cohort 1955-1959 (Mulder en Hooimeijer 1995).

Iedema en Sanders (1996) hanteren een verdere verfijning en maken onderscheid
tussen degenen die het huis verlaten om met een partner te gaan wonen, om te gaan
studeren, om te gaan werken en om autonomie te verwerven. De laatste groep is
gaande de geboortecohorten (vanaf cohort 45-49 jaar) steeds groter geworden. De
groep die het huis heeft verlaten om (al dan niet gehuwd) met een partner te gaan
wonen, is steeds kleiner geworden. Degenen die zijn geboren in de eerste helft van
de jaren zestig zijn voor ongeveer een kwart vanwege autonomiebehoeften op
zichzelf gaan wonen en voor ongeveer 45% om al dan niet gehuwd samen te gaan
wonen. Bij 10% van degenen die vijftien jaar eerder zijn geboren, speelde autono-
mie de hoofdrol en bij 65% een huwelijk of samenwoning. Uit de analyses van
Iedema en Sanders (1996) blijkt dat degenen die vanwege een relatie uit huis zijn
gegaan, gemiddeld op hogere leeftijd het huis verlaten dan de anderen. De alge-
mene daling van de leeftijd van zelfstandig wonen, is volgens de onderzoekers
grotendeels toe te schrijven aan de stijging van het gemiddelde besteedbare
inkomen en daarnaast aan de verschuiving van de voornaamste reden van uit huis
gaan. De recente vertraging heeft vermoedelijk van doen met de verslechtering van
de economische positie van jongeren in de jaren tachtig. Ook Baanders et al. (1989)
verbinden de terughoudendheid in het tempo van uit huis gaan aan de snelle
achteruitgang van de economische positie van jongeren in de jaren tachtig.
Daarnaast speelt volgens de onderzoekers het krapper worden van de woningmarkt
een rol. Baanders et al. (1989) laten bijvoorbeeld zien dat financiële overwegingen
een rol spelen bij de beslissing om uit huis te gaan. Tegelijkertijd echter geven zij
aan dat jongeren soms met heel weinig genoegen nemen. Sociale overwegingen
geven naar alle waarschijnlijkheid de uiteindelijke doorslag bij de keuze van het
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moment van uit huis gaan. De economische recessie van de jaren tachtig, die vooral
jongeren bijzonder hard heeft getroffen, heeft, zo zeggen de auteurs, een vertraging
van uit huis gaan bij een beperkte groep veroorzaakt, maar er vooral toe geleid dat
jonge huisverlaters gemiddeld minder comfortabel wonen. De indruk bestaat dat
jongeren hogere eisen stellen aan een woning als ze samen gaan wonen. Dit zou
ertoe bij hebben gedragen dat huisverlaters de laatste jaren minder vaak samen
gingen wonen (figuur 2.1).

De stabilisatie of vertraging van het tempo van uit huis gaan bij jongeren wordt ook
wel toegeschreven aan het dichten van de kloof tussen ouders en kinderen. De
jongeren van de jaren tachtig, zo is de gedachtegang, hebben ouders van de jaren
zestig, die hun kinderen duidelijk meer vrijheid gunnen dan zij van hun ouders
kregen. Jongeren hoeven niet meer uit huis te gaan om zelfstandigheid te verwer-
ven. Uit het onderzoek Jongeren en seks (Brugman 1995) blijkt dat het steeds
gewoner is dat ouders het hun kinderen toestaan om een seksuele relatie met een
vriend of vriendin te onderhouden. Daar komt bij dat de gezinnen niet meer zo
groot zijn en de jongeren van dit moment meestal de beschikking hebben over een
eigen kamer in het ouderlijk huis. Met deze toegenomen vrijheid in huis is een
belangrijke drijfveer voor jongeren om een eigen huishouden op te zetten
verdwenen. 

De verschillende onderzoeken geven weer dat in de jaren tachtig en negentig
voorlopig een einde is gekomen aan de periode van voortdurende daling van de
leeftijd van uit huis gaan, alsmede aan de sterke stijging van het aantal uitwonende
jongeren per leeftijdsgroep. Dat jongeren steeds langer thuis zouden blijven wonen
(Latten 1990) is niet in de resultaten van vorengenoemde (cohort)onderzoeken
terug te vinden. De leeftijd van uit huis gaan daalt nog steeds, zij het in trager
tempo. Nederland heeft aldus nog lang niet te maken met een, door de pers nogal
eens geopperde, omvangrijke ‘Pamper-generatie’ die het in ‘Hotel Mama’, zo goed
heeft dat zij geen reden ziet om zelfstandig te gaan wonen. Wel vertegenwoordigt
uit huis gaan bij de huidige jonge generaties in mindere mate de overgang naar
volwassenheid. Enerzijds zet zich de periode van verzelfstandiging al tijdens het
thuiswonen in, anderzijds zijn de jongeren die het ouderlijk huis hebben verlaten
nog voor een deel afhankelijk van de ouders (zie bv. De Regt 1993: 264). In dit
verband is het vermeldenswaard dat de jongste generaties huisverlaters relatief
vaak eerst een periode zonder partner hebben gewoond voordat zij samen gaan
wonen (zie figuur 2.1). Deze alleenwoonervaring kan van invloed zijn op de
zorgzelfstandigheid in latere fasen van de levensloop.

2.3.2 Het verlaten van het ouderlijk huis: enkele achtergronden

Het moment van uit huis gaan heeft veel te maken met de opleiding die de jongere
volgt of heeft gevolgd (Visser 1994). Degenen met een middelbaar opleidingsni-
veau verlaten gemiddeld later hun ouderlijk huis dan degenen met een hoger of
lager opleidingsniveau (CBS/NGR 1994: 19). De verklaring hiervoor is dat hogere
beroepsopleidingen en universitaire opleidingen meer verspreid liggen over het
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land. Studenten van hogere opleidingen zijn vaker dan anderen gedwongen om op
jonge leeftijd al op kamers te gaan wonen. Zij gaan dan ook onevenredig vaak
vanwege een studie het huis uit en ook vaker dan lager en middelbaar opgeleiden
alleen wonen na het verlaten van het ouderlijk huis (Mulder en Hooimeijer 1995).
Uit de analyses van Iedema en Sanders (1996: 34) kan worden opgemaakt dat het
verschil tussen hoger en lager opgeleiden in leeftijd van uit huis gaan langzaam
verdwijnt. Bij de jongste cohort (geboren in de periode 1960-1965) is het leeftijds-
verschil tussen laag- en hoog opgeleiden nihil (0,2 jaar) vergeleken bij oudere
cohorten (bv. het cohort 45-49: 0,7 jaar).

Behalve het opleidingsniveau, heeft het geloof invloed op het moment van uit huis
gaan. Jongeren die zeggen te geloven, blijven langer thuis dan de ander (Visser
1994: 11). Dit hangt samen met het feit dat deze jongeren ook vaker pas uit huis
gaan als zij trouwen  (ondanks het feit dat gelovigen op jongere leeftijd trouwen6

dan anderen, is dit altijd nog later dan het tijdstip waarop anderen gaan samen-
wonen of alleen wonen). Opvallend is voorts dat jongeren wier ouders zijn
gescheiden, eerder dan anderen het huis verlaten (CBS/NGR 1994: 25).

2.3.3 Het verlaten van het ouderlijk huis: vrouwen en mannen vergeleken

Meisjes zijn in elke achterliggende periode op gemiddeld jongere leeftijd uit huis
gegaan dan jongens. Nog steeds gaan meisjes op jongere leeftijd het huis uit dan
jongens. Het onderzoek Gezinsvorming 1993 geeft aan dat 90% van de vrouwen in
dit onderzoek (18- tot 37-jarigen) op de leeftijd van 26 jaar zelfstandig woonde,
terwijl 90% van de mannen pas op 29-jarige leeftijd uit huis was vertrokken
(dezelfde trend is in figuur 2.2 waarneembaar). Het leeftijdsverschil tussen meisjes
en jongens doet zich bij elke reden van uit huis gaan voor, behalve vanwege studie
(Iedema en Sanders 1996) en bij elk opleidingsniveau (CBS/NGR 1994: 19).

Een groter deel van de vrouwen dan van de mannen heeft het ouderlijk huis
verlaten om met een partner te gaan wonen (figuur 2.1). Iedema en Sanders (1996)
voegen hieraan toe dat vrouwen minder vaak dan mannen vanwege studie of werk
het ouderlijk huis hebben verlaten, maar dat de seksen ongeveer even vaak
vanwege autonomiebehoeften op zichzelf zijn gaan wonen. Deze resultaten hebben
betrekking op personen uit alle generaties. 

Meisjes zijn, waar en wanneer dan ook, jonger dan hun partner, uitzonderingen
daargelaten. Dit is een belangrijke reden waarom meisjes gemiddeld eerder het huis
verlaten dan jongens. In voorbije tijden was de opleiding van meisjes korter van
duur dan die van jongens.  Ook daarom verlieten meisjes wat jonger dan jongens7

het ouderlijk huis (om te werken). De invloed daarvan was echter niet zo groot,
doordat veel meisjes die na het beëindigen van hun school enige tijd gingen
werken, bij hun ouders bleven wonen (zie bv. Peters 1992: 245).  Lange tijd gaf het8

geen pas dat jonge ongetrouwde vrouwen alleen woonden. Zo was er tot de jaren
zestig nauwelijks een verhuurder te vinden die woonruimte aan een ongehuwde
vrouw wilde verhuren (Franssen en Van Heezik 1988). Jongens gingen in deze tijd
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veel vaker dan meisjes enige tijd op zichzelf wonen (alleen of inwonend) nadat zij
het ouderlijk huis verlieten. Verreweg de meeste meisjes verlieten in de jaren zestig
pas het ouderlijk huis als zij gingen trouwen.  Dit verandert. Vergelijking van9

generaties wijst uit dat de jongste generatie (de 25-29-jarige) vrouwen ongeveer
even zo vaak als hun mannelijke leeftijdgenoten na het verlaten van het ouderlijk
huis alleen is gaan wonen. Vrouwen, met andere woorden, doen in toenemende
mate ervaring op met alleen wonen voordat zij gaan samenwonen (CBS/NGR
1994). De trend van toename van alleen wonen na het verlaten van het ouderlijk
huis is ten minste deels een gevolg van het gestegen aantal vrouwelijke studenten
aan het hoger onderwijs. Daarnaast kan zij vermoedelijk ook worden toegeschreven
aan een toenemende hang naar een periode van ongebondenheid bij jonge vrouwen
en een stijgende acceptatie van dit verschijnsel.

De veranderingen rond het proces van uit huis gaan hebben zich niet voor de
gehele groep vrouwen in gelijke mate voorgedaan. Bij laag opgeleide vrouwen is er
de laatste decennia weinig veranderd in het moment van uit huis gaan. Hoog
opgeleide vrouwen zijn eerst enige generaties steeds maar jonger zelfstandig gaan
wonen en vervolgens heeft dit tempo zich vertraagd (Liefboer en De Jong-Gierveldt 
1993). Laag opgeleide vrouwen gaan nog steeds in overwegende mate samenwonen
nadat zij het huis verlaten, terwijl hoog opgeleide vrouwen in toenemende mate een
periode alleen gaan wonen na vertrek. Het betekent dat we momenteel te maken
hebben met een heterogene jonge generatie van vrouwen wat betreft de beginfase
van hun zelfstandige levensloop.

2.4 Relatievorming
 
2.4.1 Relatievorming: algemene ontwikkelingen

Samenwoonrelaties

Vanaf halverwege de negentiende eeuw tot de Tweede Wereldoorlog was er in
Nederland een patroon zichtbaar van laat trouwen (bij vrouwen gemiddeld
ongeveer 26 jaar, mannen 28 jaar) en weinig trouwen (in 1930 was bijvoorbeeld
14% van de 45-jarigen nooit getrouwd geweest). Demografen noemen dit het
‘traditionele West-Europese huwelijkspatroon’. Na de Tweede Wereldoorlog zette
een sterke opleving van de huwelijksgeneigdheid in die gepaard ging met een
daling van de gemiddelde huwelijksleeftijd. Het aantal ongehuwden nam met name
in de jonge leeftijdscategorieën af (zie Van der Kaa en Lesthaege 1986: 15).

Na de jaren zestig voltrok zich wederom een kentering in de trend (tabel 2.6).
Jaarlijks werden er steeds minder huwelijken gesloten en de leeftijd waarop mensen
een huwelijk aangingen steeg, met name vanaf halverwege de jaren zeventig, weer
naar ouderwetse, vooroorlogse, hoogten.
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Tabel 2.6 Aangaan van relaties: kerncijfers, 1961-1995

1961 1965 1970 1975 1981 1986 1990 1994 1995

aantal huwelijkssluitingen per 1.000
inwoners 7,8 8,8 9,5 7,3 6,4 5,7 6,4 5,4 5,3 a

aantal huwelijkssluitingen in
Nederland (x 1.000) 89,1 108,5 123,6 100,1 90,2 82,8 95,7  83,0 81,5 a

w.v eerste voor beiden
(in %) 89 91 90 87 83 78 77 75 76 

aantal echtparen (x 1.000) 2.414 . 2.937 . 3.373 3.354 3.437 3.493 3.454 a

aantal ongehuwde 
samenwoningen (x 1.000) . . . . 187 268 422 560 .b

uiteindelijke kans op een
huwelijk (vlgns. meer
dimensionale
nuptialiteitstafels) in % vrouw . . 90 . 77 . . .c

man . . 90 . 72 . . .
na scheiding vrouw . . . . 48 . . .

man . . . . 58 . . .
na verweduwing vrouw . . . 3 2 . . .

man . . . 11 8 . . .

gemiddelde leeftijd bij
huwelijk  a

eerste huwelijk vrouw 24,5 23,5 22,9 22,7 23,2 24,4 25,9 27,2 27,4 
man 26,8 25,8 24,8 24,8 25,5 26,6 28,2 29,4 29,6 

gescheidenen vrouw . . . . . . 37,8 39,3 39,4 
man . . . . . . 41,6 43,3 43,4 

verweduwden vrouw . . . . . . 52,5 54,4 55,3 
man . . . . . . 56,5 58,8 59,3 

homoseksuele samenwoonrelaties per 1.000
samenwonende/gehuwde paren 2,3 4 4 7 .b

Bron:  CBS, Statistische zak- en jaarboeken;  WBO’85/’86-’93/’94) SCP-bewerkingen;  1970 en 1986: CBSa b c

(Mndst. bevolking ’87/8; 1980); Oudijk (1983)

Een verschil met de tijden van weleer was dat de daling van de huwelijksgeneigd-
heid een forse toename van het aantal alleenwonenden tot gevolg had en gepaard
ging met een nieuw verschijnsel: het ongehuwd samenwonen. Aanvankelijk werd
deze samenlevingsvorm als een ‘proefhuwelijk’ opgevat. De voorspelling was dat
het slechts een tijdelijke daling van de huwelijksgeneigdheid op zou leveren. Tegen
alle verwachtingen in bleef het huwelijkscijfer echter een dalende trend vertonen.
Het begon erop te lijken dat een deel van de samenwonenden (en alleenwonenden)
het huwelijk definitief niet aangingen. Het aantal nimmer gehuwden nam toe.
Hoewel deze categorie in elke periode voorkwam, was het voor het eerst dat zich
onder hen een grote groep bevond die wel samenwoonde met een partner.  De10

jaren zestig brachten nog een andere duidelijke verandering op het terrein van
relatievorming teweeg: de huwelijken die werden gesloten, was een steeds korter
leven beschoren, enerzijds omdat steeds meer mensen die huwden eerst hadden
samengewoond, anderzijds omdat meer huwelijken in een echtscheiding eindigden.
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Er is, kortom, nogal wat veranderd in de wijze waarop aan relaties vorm wordt
gegeven. Toch moeten de ontwikkelingen wel in de juiste proporties worden
gezien. Nu, in de jaren negentig, trouwt nog steeds de meerderheid van de Neder-
landers,  groeit de meerderheid van de kinderen op bij de eigen, gehuwde, ouders11

en wordt de meerderheid van de huwelijken nooit door een echtscheiding ont-
bonden (zie § 2.5). En de minderheid die wel scheidt is altijd nog gemiddeld ruim
tien jaar getrouwd geweest (CBS 1996b en zie tabel 2.7).

De gemiddelde duur van samenwoonrelaties is vele malen korter dan die van
huwelijkse relaties. Dit is enerzijds het gevolg van de hogere ontbindingskansen
van samenwoonrelaties, maar vooral ook van het feit dat de meeste samenwoners
na enige tijd gaan huwen. Hoe lang samenwoonrelaties gemiddeld duren, is nu
alleen nog maar vast te stellen voor personen die voor hun dertigste ooit hebben
samengewoond. De vrouwen die zijn geboren in de periode 1958-1961 hebben vóór
hun dertigste gemiddeld 2,8 jaar samengewoond en zijn 6 jaar gehuwd geweest,12

mannen respectievelijk 2,7 jaar en 4,5 jaar (CBS/NGR 1994).

Het laatste decennium lijken de meeste trends op relatievormingsgebied die zijn
ingezet in de jaren zestig, zich te stabiliseren. Wel is zichtbaar dat de jongste
generaties steeds minder de neiging vertonen om op jonge leeftijd te gaan
samenwonen (zie CBS/NGR 1994: 42). Ze stellen het samenwonen uit (of af). Dit
gaat niet gepaard met een langere periode van thuiswonen (zie § 2.3.1). Het lijkt
erop dat jongeren in toenemende mate het alleen wonen zien als een goed
alternatief voor samenwonen. Paragraaf 2.4.2 zal laten zien dat dit niet betekent dat
jongeren aarzelen met het aangaan van een liefdesrelatie.

Relaties zonder samenwoning

De cijfers in tabel 2.6 en de vorenstaande tekst hebben vrijwel alleen betrekking op
samenwoonrelaties. Dit dekt niet het gehele gebied van partnerrelaties. Over
niet-samenwonende partners is de informatie meer versnipperd. Hier volgt een
korte impressie van de ontwikkelingen die zich de laatste dertig à veertig jaar
hebben voorgedaan bij relaties die zich niet onder één dak afspelen.
De ontwikkeling van seksuele contacten gaat de laatste decennia op steeds jongere
leeftijd van start, zo blijkt uit onderzoek (Brugman 1995). Zo ook het aanknopen
van partnerrelaties. In de Sociale atlas van de vrouw die in 1983 verscheen, staat te
lezen dat “jongeren in de jaren zeventig al op vroegere leeftijd een vriendje of
vriendinnetje hebben dan jongeren in de jaren zestig. In 1974 heeft 71% al voor het
zestiende jaar een afspraakje (in 1968 was dit 60%)” (Oudijk 1983: 42). Peters
(1992) vergeleek verschillende generaties vrouwen met elkaar en constateert
eenzelfde trend: de vrouwen die in de jaren tachtig jong waren, hadden op een
eerder moment in hun leven het eerste vriendje dan vrouwen die in de jaren
vijftig/zestig jong waren (ook binnen eenzelfde opleidingsniveau).

De laatste jaren is de daling van de leeftijd waarop jongeren kennismaken met (al
dan niet seksuele) partnerrelaties enigszins vertraagd voortgezet. Uit het onderzoek
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Jeugd en seks (Brugman 1995) blijkt dat de eerste seksuele toenaderingspogingen
van jongeren in de jaren negentig zich in het begin van de tienerjaren voordoen,
terwijl de meesten rond de leeftijd van 17 jaar hun eerste ervaring met geslachts-
gemeenschap hebben. Het Scholierenonderzoek 1994 geeft enig idee over de
leeftijd waarop de huidige jongeren voor het eerst een partnerrelatie aanknopen.
Van de 12-, 13- en 14-jarige scholieren zegt nog geen kwart een vaste vriend of
vriendin te hebben (zie figuur 2.3). Daarna neemt het aandeel per jaargroep telkens
met ongeveer 5 procentpunt toe. De 18-jarigen die nog schoolgaand zijn, hebben
voor een groot deel (40%) een vaste relatie.

Het voorgaande beperkte zich tot schoolgaande jongeren, die voor het overgrote
deel nog thuis wonen. Het onderzoek Gezinsvorming laat zien dat in 1993 rond de
helft van de alleenwonende 18- tot 25-jarigen een vriend of vriendin heeft. Uit
ditzelfde onderzoek blijkt dat van de huidige jongvolwassenen die een vaste relatie
hebben, een veel geringer deel samenwoont dan van de generaties voor hen13

(CBS/NGR 1994: 35). Geconcludeerd kan worden dat jongeren wel op steeds
jongere leeftijd het gebied van intieme relaties verkennen, maar steeds ouder zijn
als zij voor het eerst gaan samenwonen (zie ook hoofdstuk 7). 

Van alle zelfstandig wonende Nederlanders woont 16% alleen. Alleenwonenden
zijn relatief vaak jonger dan 40 jaar (32% van de alleenstaande vrouwen, 56% van
de mannen) en ouder dan 60 jaar (52% van de vrouwen, 19% van de mannen).14

Niet alle alleenwonenden zijn alleengaanden. Van de alleenwonende twintigers
heeft een krappe meerderheid geen vaste partner en van de dertigers ongeveer
tweederde (CBS/NGR 1994). Voor hen heeft het alleen wonen duidelijk een
tijdelijk karakter. De meesten zullen na enige tijd gaan samenwonen. Van de begin
veertigers die alleen wonen, heeft de meerderheid al eens samengewoond. Zij
hebben op het moment van alleen wonen veel minder vaak een vaste relatie (een
kwart; Van Hoorn 1994). Ook deze groep is van plan in de toekomst weer te gaan
samenwonen. Over alleenstaanden in de oudere leeftijdsgroepen is minder
cijfermateriaal voorhanden. Het is niet bekend hoe groot het aandeel met en zonder
een vaste relatie is. Hun alleen staan komt relatief vaak voort uit overlijden van de
partner. Van de alleenstaande oudere vrouwen (55 jaar en ouder) is in 1994 76%
weduwe, van de alleenstaande mannen in deze leeftijdscategorie is 49% weduwnaar
(CBS 1996a). 

2.4.2 Relatievorming: enkele achtergronden

Verminderde geneigdheid tot relatievorming?

Niet alleen Nederland heeft sinds de jaren zestig te maken gehad met een dalende
huwelijksgeneigdheid, maar alle Westerse landen. Met name in de Verenigde
Staten heeft dat geleid tot discussies over de gevolgen voor interpersoonlijke
banden en sociale verbanden. Als oorzaak voor dit verschijnsel is vaak het ver-
anderde rolpatroon van vrouwen en mannen aangewezen, in casu de toegenomen
oriëntatie van vrouwen op de arbeidsmarkt.
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In Nederland is de hypothese dat stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen tot
minder huwen leidt, weerlegd door onderzoek van Manting (1994: 189). Zij
berekende dat arbeidsparticipatie van een vrouw de kans op een huwelijk (en ook
samenwoning) eerder verhoogt dan verlaagt. In Nederland bepaalt vooral de komst
van een kind en de beëindiging van de opleiding het moment van huwen, of beter
gezegd: het moment waarop samenwoners hun relatie bij de burgerlijke stand
formaliseren. 

Een veelgenoemde reden voor de verminderde populariteit van het huwelijk bij
jonge mensen is de groeiende discrepantie tussen de rechten en plichten die de wet
aan gehuwden voorschreef en de eigen ideeën over partnerrelaties. Dit betrof dan
vooral de machtsverhouding tussen vrouwen en mannen. Zo had lange tijd degene
die geen inkomen verwierf wettelijk gezien heel erg weinig beslissingsbevoegdheid
binnen het huwelijk. Het huwelijk kwam in een steeds kwader daglicht te staan en
kreeg een burgerlijk en traditioneel imago. In hoofdstuk 9 van deze publicatie staat
te lezen dat in de loop van de jaren de wet zich deels heeft weten aan te passen aan
de tijd, waardoor de nadelige kanten van trouwen voor velen zijn verdwenen. Aan
samenwonen kleefden lange tijdgeest in financieel opzicht nogal wat nadelen ten
opzichte van trouwen (de voetoverheveling in de belasting en het partnerpensioen
waren bijvoorbeeld voorbehouden aan gehuwden). Veel van deze nadelen zijn
inmiddels opgeheven, met als gevolg dat de rechten en plichten van gehuwden en
samenwonenden steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid.

Kalmijn (1994: 43) vergeleek met behulp van het Telepanelonderzoek een aantal
geboortecohorten wat betreft zowel hun huwelijks- als hun samenwoonfrequentie
en signaleerde geen dalende tendens tot relatievorming in de laatste twee decennia.
De teruggang in het aantal huwelijkssluitingen wordt goeddeels gecompenseerd
door de toename van het aantal ongehuwde samenwoningen. Ook De Hoog (1995)
beschouwt de dalende huwelijksgeneigdheid niet als een teken dat relaties minder
belangrijk zouden worden in het leven van mensen. Hij wijst erop dat samenwonen
vergelijkbaar is met de lange verlovingsperiode die voorheen gebruikelijk was (in
de jaren dertig bijvoorbeeld was het niet ongewoon als een stel tien jaar verloofd
was voordat de bruiloft plaatsvond). 

Dit alles lijkt erop te duiden dat mensen nog immer gefocust zijn op het aangaan
van duurzame tweerelaties, echter het contract op een andere wijze (vaker zonder
een huwelijk) en op een ander moment (later) wensen te sluiten dan in eerdere
decennia (zie over de inhoudelijke kant van partnerrelaties verder hoofdstuk 7). 

Samenwonen als alternatief of als vervanging?

De belangrijkste ontwikkeling op het gebied van relatievorming de laatste decennia
is de massale opkomst van het ongehuwd samenwonen (Blossfeld en Huinink 1991;
Oppenheimer 1988). Hoe wordt dit verklaard en welke betekenis moet er worden
gehecht aan deze nieuwe manier van samenleven? Allereerst hangt de opkomst van
het samenwonen direct samen met de toegenomen acceptatie van het gebruik van
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anticonceptiemiddelen bij nog niet gehuwden. Hierdoor werd het mogelijk de
komst van een kind uit te stellen en daarmee het huwelijk vooruit te schuiven. De
kinderloze periode van jongvolwassenen is mede door de massale toepassing van
anticonceptiemiddelen almaar verlengd, wat de weg vrijmaakte voor experimen-
teren met nieuwe relatievormen.
Manting laat in haar proefschrift zien dat de betekenis van samenwonen ten
opzichte van huwen sinds de opkomst van het verschijnsel is veranderd en
bovendien van persoon tot persoon verschilt. Samenwonen is in de loop van de tijd
geëvolueerd van een tamelijk revolutionaire daad, via een voorstadium van het
huwelijk, in een alledaagse relatievorm, waarvan niet bij voorbaat vaststaat waar
het uiteindelijk toe zal leiden. Elk stadium kent zijn representanten in onze huidige
samenleving. Zo verwacht de meerderheid van de samenwoners te gaan trouwen
met hun partner en in de praktijk blijken degenen wier relatie jaren standhoudt dat
ook daadwerkelijk te doen. Tegelijkertijd is er een, minder grote, groep (met name
onder de dertigers) die niet van plan is ooit te gaan trouwen (Manting 1994: 23).
Ook trouwen er vandaag de dag nog steeds stellen die nooit hebben samenge-
woond.  Samenwoonrelaties onderscheiden zich op een aantal punten wel duidelijk15

van huwelijkse relaties. Ze duren over het algemeen korter, enerzijds omdat ze
vaker uiteenvallen en anderzijds omdat ze over kunnen gaan in een huwelijk.
Verder zijn samenwoners vaker kinderloos en relatief jong vergeleken met
gehuwden. Tegenwoordig komt samenwonen binnen elke sociale laag in
evenredige mate voor en is het niet langer beperkt tot een groep hoog opgeleiden.

De toename van het aantal (ongehuwde) samenwoners en stijging van de
huwelijksleeftijd hangen al met al niet naadloos samen, maar hebben wel degelijk
veel met elkaar te maken. Waarom is het huwelijk steeds maar uitgesteld? De Hoog
(1995) ziet in de stijgende neiging om eerst samen te wonen voordat het huwelijk
wordt gesloten een voortzetting van het rationele investeringspatroon: een huwelijk
wordt pas dan gesloten als daar de financiële basis voor bestaat. Uit vrijwel elk
onderzoek ten aanzien van de huwelijksleeftijd blijkt inderdaad een sterk verband
tussen de mate van toekomstige zekerheden (vast werk en inkomen) en de huwe-
lijksleeftijd van de man (Oppenheimer 1988). Ook andere sociaal-economische
omgevingsfactoren spelen een rol in de verklaring van de stijgende leeftijd bij
huwen, zoals de toegenomen secularisering (en daarmee het verdwijnen van het
taboe rondom voorhuwelijks seksueel contact), de ruimere beschikbaarheid van
anticonceptiemiddelen voor ongehuwden, de veranderende onderwijssituatie (bv. de
gestegen onderwijsparticipatie van meisjes en de algemene verlenging van het
onderwijs, voor zowel jongens als meisjes; Blossfeld en Huinink 1991) en ook de
stijgende eisen die de opvoeding van kinderen in materieel en immaterieel opzicht
aan ouders stelt (Easterlin 1980). Deze factoren zorgen ervoor dat het krijgen van
kinderen door jongvolwassenen wordt uitgesteld en dit leidt, aangezien het
merendeel van de samenwoners pas trouwt bij de komst van een kind (zie § 2.6),
tot uitstel van het huwelijk.
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Figuur 2.2 Samenlevingsvorm, naar geslacht en leeftijd, 1994 (in procenten)

vrouwen mannen

Bron: CBS (WBO’93/’94) SCP-bewerking

Figuur 2.2 laat duidelijk het verband zien tussen leeftijd en relatievorming. De
jongeren van dit moment wonen veel alleen en veel ongehuwd samen, de
middengroep is in meerderheid gehuwd en onder de ouderen komt alleen wonen
weer meer voor. De keuze voor een levensvorm hangt in ieder geval samen met de
levensfase waarin iemand zich bevindt, maar ook met de generatie waartoe hij of
zij behoort. Zo hebben de jonge generaties vaker ooit samengewoond dan de oudere
generaties: ruim eenderde van de vrouwen uit de geboortegeneratie 1950-1954
heeft ooit samengewoond, tegenover meer dan de helft van de vrouwen geboren in
de periode 1960-1965 (CBS/NGR 1994). De huidige groep ongehuwd
samenwonende vrouwen onderscheidt zich niet alleen wat betreft hun leeftijd van
gehuwde vrouwen, maar (daarmee samenhangend) ook wat betreft hun kindertal16

en (daarmee samenhangend) hun arbeidsparticipatie. En wel op de volgende
manier: samenwonende vrouwen zijn vaker kinderloos en hebben vaker een
omvangrijke baan (CBS/NGR 1994: 51). Manting (1994: 189) stelt op basis van
analyses van het onderzoek Gezinsvorming vast dat de vrouwen met een hoog
opleidingsniveau vergeleken met andere, anderszins vergelijkbare, vrouwen relatief
vaak samenwonen en weinig zijn getrouwd. Zij toont bovendien aan dat een aantal
factoren uit het verleden (een echtscheiding van de ouders, het nog woonachtig zijn
bij de ouders, het aantal zussen en broers, de leeftijd van de moeder en de grootte
van de gemeente waar de persoon is opgegroeid) geen invloed uitoefent op de kans
op samen te gaan wonen. Slechts de factor godsdienst beïnvloedt het al dan niet
gaan samenwonen, of beter gezegd: vrouwen die veel waarde hechten aan
godsdienst zijn significant vaker dan anderen in het huwelijk getreden zonder dat
zij vooraf met hun partner hebben samengewoond.
Verder is er een duidelijke samenhang tussen opleiding en leeftijd van huwen.
Hoger opgeleiden, trouwen niet alleen minder vaak, maar ook op hogere leeftijd
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dan lager opgeleiden. Blossfeld en Huinink (1991) geven aan dat de
huwelijksleeftijd van hoger opgeleiden vooral hoger is dan van lager opgeleiden
vanwege het verschil in de lengte van opleidingen.

2.4.3 Relatievorming: vrouwen en mannen vergeleken

Wat relaties betreft zijn vrouwen er eerder bij dan mannen. Vanaf 15-jarige leeftijd
is het aandeel van de meisjes dat al verkering heeft fors hoger dan het aandeel van
de jongens (van dezelfde jaargroep) dat al verkering heeft (zie figuur 2.3). Met als
logische consequentie dat meisjes meestal jonger zijn dan hun vriendje. Voor
meisjes geldt dat er groot verschil bestaat tussen het relatievormingsgedrag van
degenen die havo of vwo volgen en de anderen. De meisjes op de hogere
opleidingssoorten zijn ouder als het voor het eerst ‘aan’ is. Terwijl ruim eenderde
van de 12-, 13- en 14-jarige meisjes die een lbo-achtige opleiding volgt al een vaste
vriend(in) heeft, komt dit bij havo- en vwo-meisjes van die leeftijd maar zelden
voor. Het is opvallend dat de jongens van de verschillende opleidingen zich niet zo
duidelijk van elkaar onderscheiden, behalve dat over de hele linie jongens die op
een mavo- of mbo-opleiding zitten wat later aan een relatie beginnen.

Figuur 2.3 Scholieren met vaste vriend(in), naar geslacht en opleidingsniveau, 1994 (in procenten van totaal per
leeftijd)

meisjes jongens

Bron: Scholierenonderzoek 1994

Het leeftijdsverschil tussen vrouwen en mannen in partnerrelaties zet zich op
volwassen leeftijd voort. Het bestaat al sinds jaar en dag en doet zich wereldwijd
voor. Het leidt ertoe dat binnen de jonge leeftijdsgroepen, vrouwen vaker dan
mannen met een partner samenwonen. Vervolgens gaat mee spelen dat vrouwen
over het algemeen vaker dan mannen een eerste huwelijk sluiten (de kans dat
mannen immer ongehuwd blijven is groter dan bij vrouwen (De Beer 1989). In de
leeftijdsgroep tot 45 jaar bevinden zich als gevolg hiervan eveneens meer gehuwde
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vrouwen dan mannen. Dan vindt een omslag plaats. Mannen, namelijk, sluiten
vaker dan vrouwen na de beëindiging van het huwelijk nogmaals een huwelijk. In
de hogere leeftijdsgroepen zijn daarom meer mannen dan vrouwen te vinden die
zijn gehuwd. Daarna treedt er een verschil tussen vrouwen en mannen op als
gevolg van het gecumuleerde effect van de gemiddeld jongere leeftijd van vrouwen
vergeleken met hun echtgenoot en de gemiddelde hogere levensverwachting van
vrouwen. Daardoor zijn er veel meer alleenwonende oudere vrouwen dan alleen-
wonende oudere mannen. Of anders gezegd: vrouwen maken veel meer kans dan
mannen om aan het einde van hun leven nog een aantal jaren alleen te wonen.

Andere verschillen tussen vrouwen en mannen binnen partnerrelaties zullen aan
bod komen in hoofdstuk 7.

2.5 De beëindiging van relaties

2.5.1 De beëindiging van relaties: algemene ontwikkelingen

Na huwelijk

Direct na de Tweede Wereldoorlog is er een grote stijging te zien geweest van het
aantal echtscheidingen; daarna is het echtscheidingscijfer gedaald. Vanaf eind
jaren vijftig, begin jaren zestig heeft Nederland te maken met een jaarlijks stijgend
echtscheidingscijfer, dat in de jaren zeventig in een versnelling is geraakt. Sinds
midden jaren tachtig is er sprake van een zekere mate van stabilisering van de kans
op echtscheiding (gemeten als de huwelijksduurspecifieke kans dat een huwelijk
eindigt in een echtscheiding), waarbij moet worden aangetekend dat het hogere
niveau van scheidingen bij samenwoners (zie hierna) hier niet in is verdisconteerd.
Momenteel eindigt ongeveer eenderde van de huwelijken in een echtscheiding
(tabel 2.7).

Per dag worden er nu gemiddeld meer dan 100 echtscheidingen door rechters
uitgesproken in Nederland. Het is niets bijzonders meer. Desondanks is een
echtscheiding nog steeds één van de meest ingrijpende en stress veroorzakende
gebeurtenissen in het leven. Dit geldt zowel voor de scheidende echtgenoten als
voor hun kinderen. Tabel 2.7 laat zien dat bij iets minder dan de helft van de
echtscheidingen minderjarige kinderen zijn betrokken. Alle bij elkaar genomen
maken jaarlijks minimaal 100.000 personen een scheiding binnen het gezin mee
(de meerderjarige betrokken kinderen niet meegerekend). Overigens is de periode
van gescheiden zijn over het algemeen een overgangsfase. De meeste gescheiden
vrouwen en (vooral) mannen vinden na enige tijd weer een nieuwe partner.

Na samenwonen

De kans op scheiding is voor samenwoners hoger dan voor gehuwden. Dit hangt
deels samen met de speciale karakteristieken van samenwoners (hun gemiddeld
jongere leeftijd, lage kindertal, zie § 2.5.2). Maar ook als de relevante kenmerken 



34

Tabel 2.7 Ontbinding van relaties: kerncijfers, 1960-1995

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1994 1995

echtscheiding per 1.000
gehuwden 2,2 2,2 3,3 6,0 7,5 9,9 8,1 10,2 9,7

jaarlijks aantal echtschei-
dingen (x 1.000) 5,7 6,2 10,3 20,1 25,7 34,0 28,4 36,2 34,2
aantal minderjarigen
betrokken bij echtschei-
ding (x 1.000) 7,3 8,4 14,1 26,7 29,3 38,3 24,1 29,8 28,0
aandeel van de echt-
scheidingen waarbij
minderjarigen zijn
betrokken (in %) 63,0 65,0 65,7 65,9 59,6 60,4 48,4 46,2 44,7
 
aantal gescheiden
vrouwen (x 1.000) 57,3 . 71,4 109,2 177,4 277,6 346,6 395,5 413,2
aantal gescheiden
mannen (x 1.000) 34,1 . 45,3 74,5 132,9 214,5 272,3 303,4 320,4

uiteindelijke kans op
echtscheiding (in %) 7,8 8,1 12,2 19,3 23,9 32,2 28,1 33,5 31,7a

gemiddelde leeftijd bij
echtscheiding vrouwen 36,0 36,0 35,6 36,0 35,1 36,5 37,2 37,5 37,7

mannen 39,1 39,1 38,6 38,7 37,7 39,6 40,1 40,3 40,4
gemiddelde huwelijksduur
bij scheiding 11,1 11,5 11,8 12,5 11,9 11,9 11,9 11,3 11,5

jaarlijks aantal huwelijks-
ontbindingen door verwe-
duwing (x 1.000) . . . . 55,8 57,4 57,4 58,4 58,4
aantal weduwen (x 1.000) 355,3 . 474,0 539,3 603,3 657,4 700,7 721,3 717,3
aantal weduwnaars 
(x 1.000) 142,2 . 142,2 148,9 146,9 150,2 154,5 159,3 152,6

gemiddelde leeftijd bij
verweduwing vrouwen . . . . 65,7 66,8 67,7 68,2 68,4

mannen . . . . 69,9 69,9 70,3 70,3 70,4

aantal eenoudergezinnen
(x 1.000) . . 108,0 . 154,0 204,0 319,0 324,0 326,0b

als gevolg van
echtscheiding (in %) . . . . 31,3 . 52,9 59,0 .
als gevolg van
verweduwing (in %) . . . . 47,1 . 28,9 17,2 .

Huwelijksduurspecifieke echtscheidingscijfers.a

In tegenstelling tot de definitie die wordt gebruikt in hoofdstuk 4 van deze publicatie, worden hier ook de gezinnen met alleen b

kinderen ouder dan 18 jaar meegerekend tot de eenoudergezinnen.
Bron: CBS (diverse bevolkingsstatistieken) 

van de twee groepen vergelijkbaar zijn, gaan samenwoners eerder uit elkaar dan
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gehuwden. Een voorbeeld: van de vrouwen die eind jaren zeventig als begin
twintiger zijn gaan samenwonen, heeft tien jaar later 28% de relatie verbroken,
terwijl dit voor 11% geldt van degenen die op dezelfde leeftijd zijn gaan trouwen
(Manting 1994: 4).
Met de huidige aantallen samenwoners, betekent dit dat er jaarlijks veel meer
relatieontbindingen plaatsvinden dan de statistieken over echtscheiding ons kunnen
vertellen. Omdat samenwoonrelaties en samenwoonontbindingen niet officieel
wordt geregistreerd, is het niet mogelijk een exact beeld te schetsen van de ont-
wikkelingen. Naar schatting vinden er momenteel meer samenwoonontbindingen
plaats dan echtscheidingen: in 1993 zou het ongeveer om 40.000 beëindigingen
van samenwoonrelaties gaan tegenover ongeveer 30.000 echtscheidingen (Manting
en Post 1995). Het aantal beëindigingen van samenwoonrelaties neemt toe (in 1988
werd de verhouding geschat op 22.000 tegenover 28.000; Beets 1989). Dit houdt
vooral verband met de absolute toename van het aantal samenwoners; de kans op
ontbinding van een samenwoonrelatie stijgt niet tot nauwelijks (Beets 1989).
Analyses wijzen uit dat van de generatie geboren tussen 1950 en 1955 ongeveer
20% in 1993 al minstens één keer een partnerscheiding heeft meegemaakt
(Manting 1994: 4-7). 

Samenwonen is veelal en vooral bij de opkomst van dit verschijnsel gezien als een
‘proefhuwelijk’. Mislukt de relatie, dan volgt ontbinding; lukt de relatie, dan volgt
een huwelijk. De verwachting die uit de term proefhuwelijk spreekt is dat
huwelijken die vooraf zijn gegaan door een periode samenwonen, winnen aan
stabiliteit. Niets blijkt minder waar te zijn in de praktijk. Uit vele onderzoeken is
inmiddels gebleken dat de kans op echtscheiding hoger is als de echtgenoten eerst
hebben samengewoond (Hill en Kopp 1995: 227). Vermoedelijk is dit het gevolg
van een selectieproces: degenen die niet hebben samengewoond voordat zij gingen
trouwen, zijn inmiddels een bijzondere groep geworden (zij zijn bijvoorbeeld
onevenredig vaak gelovig en kerkelijk), met bijzonder duurzame huwelijken.

Na overlijden van een partner

De kans dat een huwelijk eindigt in een echtscheiding is momenteel eenderde. Het
mag vandaag de dag dan niet langer vanzelfsprekend zijn dat echtgenoten bij
elkaar blijven ‘tot de dood hen scheidt’, maar nog steeds duren verreweg de meeste
huwelijken tot één van de partners overlijdt. Ter illustratie: in 1995 vond 63% van
de huwelijksontbindingen door sterfte van een van de partners plaats en 37% door
echtscheiding (CBS 1996b).

2.5.2 De beëindiging van relaties: enkele achtergronden

Wat is de oorzaak van het stijgende aantal scheidingen? Meer economisch
geïnspireerde theorieën, die vooral afkomstig zijn uit de Verenigde Staten, gaan
ervan uit dat het stijgende echtscheidingsniveau voortkomt uit de veranderde
rolverhouding tussen vrouwen en mannen en in het bijzonder de toenemende
autonomie (in de vorm van arbeidsparticipatie) van vrouwen (Becker 1981). Dit
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maakt dat vrouwen enerzijds minder baat hebben bij (voortzetting van) een
huwelijk en anderzijds dat zij minder last ondervinden van een scheiding. Een
aantal Amerikaanse onderzoeken vindt bewijzen voor de juistheid van deze these in
het gegeven dat werkende vrouwen een hoger echtscheidingsrisico lopen dan
niet-werkende vrouwen (Bracher et al. 1993). In de Nederlandse situatie echter
worden deze resultaten niet bevestigd. Het verschil tussen de kans op echtscheiding
van werkende en niet-werkende vrouwen is te verwaarlozen (Manting 1994: 23).
Op zichzelf zegt dat nog niet zo veel over de invloed van autonomie van de vrouw
op de kans op echtscheiding, omdat maar een minderheid van de gehuwde vrouwen
in Nederland (in tegenstelling tot de Verenigde Staten) met een baan financiële
zelfstandigheid verwerft (zie Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993). Daarnaast zijn
de (financiële) echtscheidingsrisico's van niet-werkende vrouwen in Nederland
(relatief) gering, doordat iedereen na een echtscheiding recht heeft op een
bijstandsuitkering. Dit maakt dat de kosten van een echtscheiding voor een
werkende en niet-werkende gehuwde vrouw niet zo ver uiteen hoeven te liggen.

Dat wil overigens niet zeggen dat in Nederland het toegenomen aantal
echtscheidingen niets van doen heeft met de veranderde rolverhouding tussen
vrouwen en mannen. Deze heeft tenslotte ingehouden dat de vrouw zich in
toenemende mate als zelfstandig oordelend en handelend persoon is gaan gedragen.
De gestegen autonomie heeft zich op allerlei terreinen gemanifesteerd en dus ook
binnen primaire relaties. In de loop van de tijd zijn relaties dan ook van inhoud
veranderd. Het zijn veel minder functionele eenheden en meer emotionele en
affectieve eenheden geworden. Dergelijke verbanden blijken kwetsbaarder en
daarmee minder stabiel (Roussel 1989). In feite zijn de veranderingen in de sociale
zekerheid en in het rechtssysteem een formele erkenning van de toegenomen
autonomie van vrouwen (zie ook hoofdstuk 9).
Daarmee wordt gedoeld op de invoering van de Algemene bijstandswet in 1965 en
de nieuwe Echtscheidingswet in 1971. De eerste gaf vrouwen het recht op een
minimuminkomen als zij na een echtscheiding alleen kwamen te staan. De tweede
vereenvoudigde de echtscheidingsprocedure zodanig dat de drempel om daad-
werkelijk een echtscheiding aan te gaan werd verlaagd. Beide hebben zonder twijfel
bijgedragen aan een versnelde stijging van het aantal echtscheidingen in de jaren
zeventig.
Het is duidelijk dat echtscheiding van een uitzonderlijke en normatief verwerpelijke
beslissing is geworden tot een wijdverspreid en beter geaccepteerd verschijnsel (zie
de bijlage achterin deze publicatie). Deze normatieve verandering, die in de jaren
zestig en zeventig heeft ingezet, is een duidelijke indicatie van de tanende invloed
van de kerk als normbepalend instituut. Zonder een verregaande secularisering zou
de scherpe stijging van het aantal echtscheidingen niet mogelijk zijn geweest.

Vaak is verondersteld dat vrouwen met een hoog opleidingsniveau ook een hoger
echtscheidingsrisico lopen, maar dat wordt niet door elk onderzoek bevestigd. Wel
blijken personen die veel belang hechten aan het geloof minder kans te maken op
een echtscheiding dan anderen (Manting 1994). 
Ook maken degenen die jong trouwen of samenwonen hoge kans op een scheiding
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(Manting 1994).  Relaties die zijn aangegaan vóór het eenentwintigste levensjaar17

duren gemiddeld het kortst (toch slagen de meesten erin om de relatie meer dan
tien jaar voort te laten duren; CBS/NGR 1994: 110). De samenhang tussen de
leeftijd waarop de relatie is begonnen en de stabiliteit van de relatie verdwijnt
echter als de relatie de gevarenzone (de eerste drie à vijf jaar) heeft overleefd
(Morgan en Rindfuss 1985; South en Lloyd 1995). 

Overigens blijkt de hogere kans op een scheiding gedurende de eerste periode van
het huwelijk  vooral samen te hangen met het feit dat pas getrouwden vaker18

kinderloos zijn dan de anderen. De beslissing te scheiden, namelijk, wordt sterk
bepaald door de aanwezigheid van kinderen. Zeker als deze nog jong zijn, zijn
ouders geneigd om eventuele huwelijksproblemen (nog) niet via een scheiding op te
lossen. Als rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van kinderen, dan
varieert het echtscheidingsrisico nauwelijks nog naar huwelijksduur (Manting
1994). 

Buitenlands onderzoek (in: Gelles 1995) duidt erop dat ook de volgende factoren de
stabiliteit van huwelijken negatief kunnen beïnvloeden: de aanwezigheid van een
voorhuwelijks kind, een detentie-ervaring voorafgaande aan het huwelijk en
seksueel verkeer voor het huwelijk. Ook blijkt uit verschillend onderzoek dat
tweede huwelijken een verhoogde kans op ontbinding maken. Verder neemt de
kans op echtscheiding toe naarmate de sociaal-economische status lager is (althans
in de VS). Meer expliciet meldt Gelles hierover dat stellen met een laag inkomen,
een laag opleidingsniveau en waarvan de man op laag niveau werkt, altijd al een
hoog echtscheidingsrisico hebben gelopen, evenals huwelijken waarin de man bij
tijd en wijle werkloos is of anderszins een stabiel inkomen ontbeert (Gelles 1995:
397). In de loop van de tijd is het verschil in risico tussen hogere en lagere klassen
wel afgenomen. Het echtscheidingsrisico wordt verminderd als de man betrokken is
bij de opvoeding van de kinderen en als er sprake is van opleidingshomogeniteit.

2.5.3 De beëindiging van relaties: vrouwen en mannen vergeleken

Na huwelijk/samenwoning

Nog steeds worden de meeste aanvragen tot echtscheiding door de vrouw alleen
ingediend (SCP 1997). De laatste jaren is er echter sprake van een duidelijke
verschuiving in de richting van gezamenlijke aanvragen van echtscheiding (van
6% in 1992 naar 20% in 1994; CBS 1995). Dit is vooral het gevolg van de
wijziging die in 1993 is aangebracht in het echtscheidingsprocesrecht. Vanaf dat
moment werd het mogelijk de duur van het proces sterk te verkorten als beide
partners de echtscheiding aanvragen.

Steeds meer ouders delen na de echtscheiding het gezag over de kinderen (in 1996
ging het om 27% van de afgesloten echtscheidingszaken, in 1987 ging het nog
maar om 3%; zie hoofdstuk 9).  Toch worden in de meeste gevallen de kinderen na19

echtscheiding nog steeds aan de moeder toegewezen. De consequentie daarvan is
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dat vrouwen over het algemeen een sterkere financiële teruggang in het inkomen
meemaken na echtscheiding dan mannen. Onder meer omdat het als alleenstaande
moeder moeilijk is om een baan aan te houden of te vinden die een redelijk
inkomen verschaft (zie ook hoofdstuk 4). De mogelijkheden om het inkomen op
peil te houden na een echtscheiding zijn uiteraard vooral beperkt voor vrouwen die
tijdens het huwelijk niet werkten of slechts een kleine deeltijdbaan hadden.
Ondanks de toegenomen arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen met kinderen, is
in de praktijk nog steeds het grootste deel van gescheiden alleenstaande moeders
aangewezen op een bijstandsuitkering. Hoe het de vaders vergaat na de echtschei-
ding is minder duidelijk. Een deel zal aan alimentatieverplichtingen moeten vol-
doen of zelf een regeling treffen met hun ex-vrouw. Aangezien de meesten hun
baan onveranderd kunnen voortzetten, zal de eventuele inkomensdaling die hieruit
voortkomt minder fors zijn dan die van hun ex-vrouw. Uit de Verenigde Staten
komen berichten dat mannen nogal eens financieel profiteren van een echtschei-
ding. Blijkbaar geeft het leven zonder gezin hen de mogelijkheid om stappen te
zetten in de carrière die zij tijdens het huwelijk niet konden of wilden zetten. Of dit
in Nederland ook zo werkt, is niet bekend.

De meesten hertrouwen binnen niet al te lange tijd na een echtscheiding. Over het
algemeen is het alleenstaand ouderschap of het alleen staan na een echtscheiding
een overgangsfase. Mannen maken een grotere kans op hertrouw dan vrouwen en
bovendien hertrouwen mannen eerder dan vrouwen. Zeker hoog opgeleide vrouwen
maken geen haast met een nieuw huwelijk nadat zij zijn gescheiden (Bumpass
1990). Of de kansen op hertrouw worden verminderd door de aanwezigheid van
kinderen is niet bekend. In het buitenland is hiernaar weliswaar onderzoek verricht,
maar daaruit komt geen eenduidig antwoord (Gelles 1995). Het is in Nederland in
ieder geval niet zo dat gescheiden mannen duidelijk vaker dan gescheiden vrouwen
hun tweede partner in het ongehuwde deel van de bevolking vinden , iets wat in20

het buitenland wel wordt gerapporteerd (Gelles 1995: 411).

Na overlijden van de partner

Jaarlijks verliezen bijna 60.000 personen hun partner door overlijden. Ook deze
gebeurtenis is een vorm van huwelijksontbinding. Omdat in verreweg de meeste
gevallen (71%) de man eerder komt te overlijden dan zijn echtgenote, zijn er veel
meer weduwen dan weduwnaars (een verhouding van 5 : 1; tabel 2.7). Deze
onevenwichtigheid is het resultaat van twee processen. Allereerst komt het voort uit
het verschil in gemiddelde levensduur tussen vrouwen en mannen (ongeveer
6 jaar). Daarnaast is het een resultante van het leeftijdsverschil tussen partners
(ongeveer 2 jaar).  Zouden vrouwen gewoon zijn een jongere man te trouwen, dan21

zou de kans op verweduwing van mannen groter zijn. 

Het leeftijdsverschil van partners bij huwen is opmerkelijk stabiel. Wat wel weer
langzamerhand naar elkaar toegroeit, is de gemiddelde leeftijd bij overlijden van
vrouwen en mannen. Zowel vrouwen als mannen worden steeds ouder. De
levensverwachting van vrouwen en mannen is al sinds de jaren vijftig van de vorige
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eeuw stijgende. Bij mannen stagneerde de stijging met ingang van de jaren vijftig
van deze eeuw. Sinds de jaren tachtig is zowel bij mannen als bij vrouwen een
afvlakking van de trend te zien. De groei in de levensverwachting van de vrouwen
wordt sindsdien wat sterker afgeremd dan die van mannen, zodat het verschil in
gemiddelde levensverwachting tussen vrouwen en mannen de laatste vijftien jaar
afneemt. Bij gelijkblijvend leeftijdsverschil tussen echtgenoten en kansen op her-
trouw, zou dit op den duur moeten leiden tot een meer evenwichtige getalsverhou-
ding tussen weduwen en weduwnaars en ook tot een kleiner aantal verweduwden in
totaal.

2.6 De geboorte van kinderen

2.6.1 De geboorte van kinderen: algemene ontwikkelingen

Timing van geboorten

De leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen stijgt (tabel 2.8). Vergeleken
met 25 jaar geleden zijn vrouwen nu gemiddeld vier jaar ouder ten tijde van hun
eerste zwangerschap. Dit uitstelgedrag is zichtbaar in alle West-Europese landen.
Historisch gezien is de leeftijd waarop vrouwen nu hun eerste kind krijgen niet
uitzonderlijk hoog. In de tweede helft van de vorige eeuw tot aan de Tweede
Wereldoorlog, namelijk, was deze vergelijkbaar.  Na de oorlog is de leeftijd bij22

huwelijk en tegelijkertijd de leeftijd bij het krijgen van het eerste kind sterk
gedaald. Pas in de jaren zeventig gingen Nederlanders weer later trouwen (zie
§ 2.4). Het kwam steeds vaker voor dat gehuwden de komst van het eerste kind
uitstelden, zodat de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind kregen sterker steeg
dan de huwelijksleeftijd. 

Vergeleken met 25 jaar geleden zijn vrouwen niet alleen ouder als zij hun eerste
kind krijgen, maar krijgen zij gemiddeld ook minder kinderen. Het gevolg daarvan
is dat het aantal kinderen dat geboren wordt uit een moeder ouder dan 35 jaar maar
nauwelijks is veranderd, zelfs een beetje is gedaald: rond de jaren zestig had zo'n
20% van de pasgeborenen een moeder ouder dan 35 jaar en op dit moment gaat het
om 16% (tabel 2.8).

Bijzonder van de huidige tijd is dat veel vrouwen pas tegen of na hun vijfendertig-
ste jaar voor het eerst zwanger trachten te worden (9% van de eerste kinderen is in
1995 geboren uit een moeder ouder dan 35 jaar). De redenen zijn maatschappelijk
van aard (zie § 2.6.2) . Biologisch gezien is uitstel tot na het dertigste jaar verre
van rationeel te noemen. De vruchtbaarheid van vrouwen neemt, zoals bekend,
sterk af met het klimmen van de jaren. Zo is de helft van de 30-jarige vrouwen
binnen drie maanden zwanger, terwijl dit bij 35-jarige vrouwen al oploopt tot zeven
maanden. Vrouwen ouder dan 35 jaar doen er gemiddeld nog langer over om
zwanger te worden (Demos 1996: 15).  Het is overigens niet zo dat iedere vrouw23

nadeel ondervindt van de leeftijd. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de
vrouwen tussen het dertigste en eenenveertigste levensjaar milde tot ernstige
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fertiliteitproblemen kan verwachten, terwijl de andere helft zonder al te veel
problemen tot hun eenenveertigste jaar kinderen kan krijgen (Van Dorland et al.
1996). Uitstel verlaagt niet alleen de kans op zwanger worden, maar verhoogt ook
duidelijk het risico van zwangerschapscomplicaties. Ondanks de technologische
vooruitgang die wordt geboekt op het terrein van vruchtbaarheidsbevordering, is er
dan ook een groei te zien van het aantal ongewenst kinderlozen (zie hierna).

Wel of geen kinderen

Het aantal kinderlozen stijgt. Voorspeld wordt dat van de generatie vrouwen die is
geboren na 1960 ongeveer 20% geen kinderen zal krijgen (onderzoek Gezinsvor-
ming 1990 (Vermunt 1993), terwijl van de generatie vrouwen die is geboren in de
periode 1940-1945 slechts 12% geen kinderen heeft gekregen. 

Een deel van de kinderlozen heeft ongewild geen kinderen gekregen. Deze vorm
van kinderloosheid heeft altijd bestaan. Sinds de jaren zestig en zeventig heeft zich
daarnaast een betrekkelijk nieuwe groep kinderlozen aangediend: de bewust
kinderlozen. Uit het onderzoek Gezinsvorming van 1993 blijkt dat van de
tegenwoordige dertigers ongeveer een tiende niet van plan is kinderen te nemen.
Dit cijfer is slechts indicatief voor toekomstige situaties en heeft geen 100%
voorspellende waarde. Uit ditzelfde onderzoek kan ook worden opgemaakt dat een
deel van degenen die beweren nooit kinderen te willen krijgen, uiteindelijk toch een
kind krijgt.

De groep huishoudens die geen kinderen telt is in de loop van de jaren sterk
gegroeid ten koste van het aandeel huishoudens met kinderen. Op dit moment
maken de huishoudens zonder kinderen 62% van alle huishoudens uit, in 1960
ging het om bijna eenderde (§ 2.3). De toename komt onder andere voort uit
uitstelgedrag (waardoor het aantal alleenstaanden en jonge paren zonder kinderen
stijgt) en de groei van het aandeel huishoudens dat geen kinderen heeft gekregen.
Bovendien heeft de toename van het aantal echtscheidingen zich vertaald in een
toename van het aantal personen dat niet met de eigen kinderen samenleeft. Ten
slotte is het aandeel van de huishoudens met kinderen afgenomen als gevolg van
het feit dat gezinnen niet meer zo groot zijn en kinderen op relatief jonge leeftijd
het ouderlijk huis verlaten (waardoor het aantal huishoudens dat in de lege-nestfase
verkeert, toeneemt).

Kindertal

Het gemiddelde kindertal per vrouw is in de periode 1960-1975 sterk gedaald
(tabel 2.8). Sinds de jaren zeventig is het aantal vrouwen dat geen kind krijgt
gestegen. Het kindertal van degenen die wel besluiten kinderen te krijgen, is
sindsdien echter vrij stabiel gebleven: de helft krijgt twee kinderen, bijna eenderde
krijgt drie of meer, terwijl een vijfde er maar één krijgt.
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De tweede kinderen worden gemiddeld 2,8 jaar na de eerste geboren en de
eventuele derde kinderen gemiddeld 3,5 jaar na de tweede (CBS 1996b). De
intervallen zijn nauwelijks veranderd in de afgelopen tien jaar.

Waarschijnlijk als gevolg van het toenemende aantal zwangerschappen die niet
langs natuurlijke weg zijn ontstaan (in-vitrofertilisatie en andere methoden), is het
aantal meerlingen de laatste jaren gestegen. Ging het in 1985 nog om 11,9 van de
1.000 bevallingen, in 1995 was dit gestegen naar 17 van de 1.000 bevallingen
(CBS, diverse statistische jaar- en zakboeken).

Tabel 2.8 Kinderen krijgen: kerncijfers, 1960-1995

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

jaarlijks aantal levend
geborenen (x 1.000) 239 245 239 178 181 178 198 191 a

w.v. niet binnen een
huwelijk (in %) 1,4 1,9 2,1 2,2 4,1 8,3 11,4 15,6 
w.v. bij vrouwen jonger
dan 20 jaar (in %) . 4,4 5,1 4,1 3,1 1,7 1,7 1,0 
w.v. bij vrouwen van 35
jaar en ouder (in %) . 15,5 10,1 5,5 6,0 8,6 11,9 16,4 

 
gemiddelde leeftijd vrouw bij
geboorte eerste kind . . 24,3 25,0 25,6 26,5 27,5 28,6 a

aandeel eerstgeborenen
met moeder van 35 jaar of
ouder (in %) . . . 1,7 1,7 3,4 6,2 9,1

gemiddeld aantal kinderen
per vrouw (totaal leeftijdspe-
cifiek vruchtbaarheidscijfer) 3,1 3,0 2,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 a

aandeel kinderloze vrouwen
20-34 jaar (in %) . . 42 41 46 47 51 56 a

gezinnen met kinderen
(x 1.000) 1.996 . 2.325 . . 1.953 2.156 1.771 a

w.v. (in %)
  1 kind 32,6 . 33,6 . . 39,3 39,9 38,8 
  2 kinderen 31,2 . 53,4 . . 44,8 42,9 42,8 
  3 kinderen 14,9 . 24,1 . . 12,5 13,2 14,1 
  4 of meer 21,3 . 6,9 . . 3,5 4,0 4,2 
w.v. met jongste kind (in %)b

  0-5 jaar . . . . . 40,6 45,4 48,4 
  6-11 jaar . . . . . 26,8 26,3 25,3 
  12-17 jaar . . . . . 32,6 28,5 26,3 

Bron:   CBS, Statistische zak- en jaarboeken;  CBS (WBO’85/’86-’93/’94) SCP-bewerkinga b
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2.6.2 De geboorte van kinderen: enige achtergronden

Algemeen

Hoe zijn vorenstaande ontwikkelingen (te weten late timing van de eerste geboorte,
toename kinderloosheid en gezinsverdunning) te verklaren? 

Zowel micro-economen als sociale wetenschappers hebben zich met dit vraagstuk
beziggehouden. Het uitgangspunt van de eersten is dat de planning van de eerste
geboorte afhankelijk is van de verwachte kosten die deze verandering van gezins-
situatie met zich meebrengt (Groot en Pott-Buter 1990). Sinds de jaren zestig is de
arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen sterk gestegen, terwijl de arbeidspartici-
patie van gehuwde mannen nauwelijks is gedaald. Als gevolg hiervan zijn de netto-
kosten samenhangend met de geboorte van een kind gestegen. Tweeverdieners die
een kind krijgen, staan namelijk voor de keuze arbeidstijd in te leveren en zelf de
zorg voor het kind ter hand te nemen, of de zorg uit te besteden. Vooral vrouwen en
mannen met goed betaalde banen en gunstige loopbaanvooruitzichten zien zich
geplaatst voor hoge kosten als zij hun urental drastisch terug zouden brengen. De
almaar stijgende leeftijd bij de geboorte van het eerste kind van de laatste decennia,
de gezinsverdunning en de toenemende kinderloosheid is, in deze visie, met name
een gevolg van het stijgende opleidingsniveau, de verlenging van de gemiddelde
opleidingsduur en de toegenomen arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen. In de
ogen van micro-economen is het ook niet meer dan logisch dat hoog opgeleiden
vaker kinderloos zijn en doorgaans op latere leeftijd hun eerste kind krijgen dan
laag opgeleiden. Hoger opgeleiden ronden hun opleiding immers over het algemeen
op hogere leeftijd af en hebben een langer en steiler loopbaantraject te doorlopen.
Dit laatste betekent dat een verminderde investering aan het begin van de loopbaan
risico's zou kunnen hebben voor het verdere verloop. Het lijkt daarom onverstandig
(financieel gezien) voor een hoog opgeleide om kort na de afronding van de
opleiding een kind te krijgen.  Dit geldt uiteraard met name als de ouders niet alle24

zorg voor kinderen wensen uit te besteden.

Sociale wetenschappers benadrukken het belang van veranderende waarden en
normen bij hun verklaring van de gestegen leeftijd bij het krijgen van het eerste
kind, de gezinsverdunning en de toename van de gekozen kinderloosheid. In de
eerste plaats hebben ambities op het terrein van het ouderschap (en de familie in
het algemeen) steeds meer concurrentie gekregen van ambities op andere gebieden.
Voorts is volgens sommigen de opvoeding van kinderen een zwaardere belasting
geworden. Van ouders wordt niet alleen meer verlangd dat zij voeding, lichame-
lijke zorg en geborgenheid bieden, maar ook dat zij het kind voorbereiden op een
sterk materialistische en individualistische maatschappij (De Regt 1993: 262).25

Daarbij komt dat de normen ten aanzien van de zorgkosten aanzienlijk zijn opge-
schroefd in de loop van de tijd (De Regt 1993). Dit houdt in dat aan de beslissing
om een kind te krijgen nogal wat voorbereiding (geestelijk en financieel) vooraf-
gaat. Ten slotte wordt binnen een aantal sociaal-wetenschappelijke disciplines de
nadruk gelegd op de gewijzigde verhouding tussen partners (zie hoofdstuk 7).
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Partners gaan veel meer op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om en minder
op basis van een vastgesteld rollenpatroon. Bij beslissingen op het gebied van
gezinsvorming moet daardoor veel meer dan voorheen met twee personen gerekend
worden (bv. twee carrières, maar ook twee visies op de invulling van taken), wat de
besluitvorming aanzienlijk zou kunnen vertragen. Volgens deze denktrant is het
niet verbazingwekkend dat de daadwerkelijke beslissing om kinderen te krijgen
voortdurend uitgesteld wordt  en dat een toenemend aantal mensen er helemaal26

van afziet (Van Luijn en Parent 1990). Wat zeker ook meespeelt, is dat het opinie-
klimaat ten aanzien van het bewust kinderloos blijven in positieve zin is verbeterd
(zie de bijlage achterin deze publicatie). Kortgezegd zijn in de loop van de jaren de
sociaal-psychologische baten van het kinderloos zijn (en ook van het kinderloos
blijven) per saldo gestegen en de kosten ervan verlaagd. 

Buiten de genoemde verklaringen voor veranderingen in het moment van kinderen
krijgen en het gemiddelde aantal kinderen per gezin, speelt uiteraard ook een
belangrijke rol dat het sinds de jaren zestig ook gemakkelijker werd om de gezins-
omvang zelf te bepalen door veranderingen op het gebied van anticonceptie.

Timing van geboorten

Het moment waarop vrouwen hun eerste kind krijgen hangt duidelijk samen met
hun opleidingsniveau. Hoe hoger opgeleid, hoe later kinderen. Dit blijkt bijvoor-
beeld uit het gegeven dat van de hoger opgeleide vrouwen een minderheid op hun
achtentwintigste een kind heeft gekregen en van de lager opgeleiden het merendeel
(CBS/NGR 1994). Is dit nu een teken dat hoger opgeleiden andere normen en
waarden ten aanzien van het ouderschap hanteren? Empirisch onderzoek afkomstig
uit Duitsland houdt rekening met de verschillen in opleidingsduur tussen hoger en
lager opgeleiden. De conclusie uit dit onderzoek luidt dat de gemiddeld langere
duur van hogere opleidingen verantwoordelijk is voor de gemiddeld hogere leeftijd
waarop vrouwen van deze opleidingen hun eerste kind krijgen (Blossfeld en
Huinink 1991). Eenmaal van school af, wachten vrouwen van welke opleiding dan
ook ongeveer even lang met de geboorte van hun eerste kind. Soortgelijk onderzoek
in Nederland van Vermunt (1995) geeft aanleiding tot een andere conclusie,
namelijk dat de opleidingsduur weliswaar sterk bepalend is voor de timing van de
geboorte, maar niet alleenbepalend. Het lijkt erop dat Nederlandse hoog opgeleide
vrouwen wel degelijk na het afronden van hun opleiding langer wachten met een
zwangerschap dan lager opgeleide vrouwen. 

Uit onderzoek blijkt dat naast het opleidingsniveau de werksituatie van invloed is
op de timing van de geboorte van het eerste kind. Vrouwen die werken krijgen op
hogere leeftijd hun eerste kind dan vrouwen die niet werken (Vermunt 1993).
Vandaag de dag is het echter vrij uitzonderlijk als jonge vrouwen die (nog) geen
kind hebben niet werken (zie hoofdstuk 3), zodat dit gegeven steeds minder
zeggingskracht krijgt.
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Wel of geen kinderen

Hoger opgeleide vrouwen blijven vaker kinderloos dan lager opgeleide vrouwen. Zo
is 20% van de hoger opgeleide geboortegeneratie 1945-1949 kinderloos gebleven,
terwijl van dezelfde generatie laag opgeleide vrouwen rond de 8% kinderloos is
gebleven. Voor de opvolgende generaties gelden dezelfde differentiaties tussen
vrouwen van verschillende opleidingsniveau (CBS, niet gepubliceerd). Even aan-
genomen dat onvrijwillige kinderloosheid bij alle groepen in gelijke mate voor-
komt, dan kan hieruit opgemaakt worden dat hoger opgeleiden al sinds enige tijd in
redelijken getale bewust het ouderschap afwijzen. De groei van de groep kinderloze
vrouwen is daarom ten minste deels het gevolg van het stijgende opleidingsniveau
van vrouwen. Uit het nieuwste onderzoek Gezinsvorming van het CBS kan worden
voorspeld dat het geconstateerde verschil tussen laag en hoog opgeleide vrouwen
zich in de toekomst zal voortzetten. Twee keer zo veel hoog opgeleide vrouwen als
laag opgeleide vrouwen in de leeftijd van 30 tot 42 jaar verwachten kinderloos te
blijven  (Latten et al. 1996).27

Kindertal

Het aantal kinderen dat vrouwen verwachten te krijgen varieert naar hun partici-
patie op de arbeidsmarkt. Vrouwen die voltijds werken en wier partner ook voltijds
werkt, verwachten aanzienlijk minder kinderen te krijgen dan vrouwen die niet
werken. De verwachtingen van vrouwen met een parttime baan liggen slechts iets
lager dan die van vrouwen zonder baan (ook als is gecontroleerd voor opleidings-
niveau; Cruijsen 1990).  Binnen de groep vrouwen die eenmaal een kind hebben28

gekregen, bestaat geen verschil in verwacht kindertal tussen degenen die wel zijn
blijven werken en die niet zijn blijven werken na de geboorte: beiden wensen
gemiddeld twee kinderen te krijgen (CBS/NGR 1994).

Het uiteindelijk gerealiseerde kindertal op 36-jarige leeftijd verschilt tussen
vrouwen met een lage en een hoge opleiding. Laag opgeleide vrouwen hebben op
die leeftijd een hoger kindertal gerealiseerd dan hoger opgeleide vrouwen. Dat was
in 1982 zo en is in 1993 nog steeds het geval. In 1982 bestond er eenzelfde soort 
verschil tussen laag en hoog opgeleide vrouwen wat betreft hun wensen ten aanzien
van het kindertal. Tien jaar later is dit verschil nagenoeg verdwenen, als gevolg
van een stijging van het verwachte aantal kinderen bij hoger opgeleiden. Of deze
nivellering binnenkort ook te zien is in het gerealiseerde kindertal, is de vraag,
omdat een deel van de hoger opgeleiden gezien hun leeftijd de wens niet in
vervulling zal zien gaan. Wat in tien jaar tijd ook is veranderd, is de invloed van
het opleidingsniveau van de partner. In de jaren tachtig kregen hoog opgeleide
vrouwen meer kinderen naarmate hun echtgenoot een lager opleidingsniveau (en
waarschijnlijk inkomen) had. In de jaren negentig speelt het opleidingsniveau van
de partner in deze kwestie geen enkele rol meer (Latten et al. 1996).
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2.6.3 De geboorte van kinderen: vrouwen en mannen vergeleken

Van Balen (1991) heeft onderzoek verricht naar ongewenste kinderloosheid en con-
cludeert dat praktisch alles wat met kinderen te maken heeft sterker voor de vrouw
speelt dan voor de man. Zo denken vrouwen meer na over de vraag waarom zij een
kind wensen, hebben zij er meer voor over om een kind te krijgen dan hun partner
en hebben zij meer psychosomatische klachten bij ongewenste kinderloosheid. 

Uit het onderzoek Gezinsvorming 1993 blijkt dat mannen vaker dan vrouwen
twijfelen of zij kinderen willen. Ook is te zien dat de jongere generaties mannen
gemiddeld minder kinderen wensen te krijgen dan de vrouwen, terwijl de oudere
generaties mannen juist meer kinderen wensten te krijgen dan hun vrouwelijke
leeftijdgenoten. Dit duidt op een veranderde betekenis van het moederschap en
vaderschap in de loop van de generaties, onderwerpen die in andere hoofdstukken
uitgebreider zullen worden besproken (zie ook hoofdstuk 8).

2.7 Samenvatting en conclusie

Als het gaat om primaire leefvormen, dan heeft zich in de periode 1960-1995 een
kleine revolutie voltrokken. Vandaag de dag zijn leefvormen en levenslooppatronen
te zien die dertig jaar geleden nog niet voor mogelijk werden gehouden. Het meest
in het oog springt het volgende. Allereerst de sterke toename van het aantal alleen-
staanden (5% van de vrouwen en 2% van de mannen in 1960 tot resp. 15% en 12%
in 1994, tabel 2.1). Nieuw is dat veel jongeren zich scharen onder de alleenstaan-
den en dat jongens en meisjes inmiddels niet meer voor elkaar onderdoen wat
betreft de mate waarin zij vanuit huis alleen gaan wonen. Nieuw is ook dat een
aanzienlijk deel van de alleenstaanden gescheiden is (45% van vrouwen en 14%
van de mannen in 1993). Alleen staan is geen nieuwe leefvorm, maar heeft een
gedaanteverandering ondergaan. Ongehuwd samenwonen, daarentegen, is een
leefvorm die aan het begin van de jaren zestig nog nauwelijks het daglicht had
gezien (en mocht zien) en nu in de jaren negentig tot het standaardrepertoire van
leefvormen in een mensenleven is gaan behoren (70% van de vrouwen onder de 28
jaar heeft ooit samengewoond of denkt in de toekomst te gaan samenwonen; CBS
1994). Paren die gaan trouwen zonder eerst te hebben samengewoond, behoren op
dit moment tot de uitzonderlijke gevallen, terwijl het in de jaren zestig nog voor-
behouden was aan een zeer selectieve groep. Een derde grote verandering is de
toename van het aantal echtscheidingen in de achterliggende periode (van 6.000 in
1960 tot 36.000 in 1995, tabel 2.7). Was het in 1960 juridisch en financieel zeer
moeilijk een huwelijk te ontbinden en duurden huwelijken dan ook vrijwel altijd tot
de dood van een van de partners erop volgde, in de jaren negentig is echtscheiding
aan de orde van de dag. Ten slotte is er nogal wat veranderd rondom de geboorte
van kinderen. Het besluit over het krijgen valt tegenwoordig veel vaker negatief 
uit en als een paar kinderen wenst, dan is dat op een veel later moment in het 
leven dan vroeger. Het gevolg is dat het aantal volwassenen dat kinderen te
verzorgen heeft, drastisch is teruggelopen. Gezinnen met kinderen domineren niet
meer, zoals in de jaren zestig, het straatbeeld van de jaren negentig (in 1960
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bestond 55% van de huishoudens uit een gezin met kinderen, in 1994 36%,
tabel 2.3). 
 
Het vorenstaande geeft de indruk dat niets meer hetzelfde is. De nadruk op
veranderingen brengt met zich mee dat het constante uit het zicht dreigt te
verdwijnen. In de periode 1960-1995 is ondanks alle beweging toch ook een aantal
essentiële aspecten van de leefwereld opmerkelijk stabiel gebleven. Zo hecht de
Nederlander nog steeds sterk aan het samenwonen met een partner (85% van de
volwassenen woont met een partner samen; CBS 1996b) en sluit nog verreweg de
meerderheid van de jongere generaties een huwelijk (van de 18-42-jarigen is
ongeveer 80% gehuwd, gehuwd geweest of wil gaan huwen; CBS 1994). Zo duren
de meeste (72%) partnerrelaties een leven lang en zullen de meeste stellen kinderen 
krijgen (80%, zie § 2.5.1). 

Wat vooral veranderd is in de laatste 35 jaar is het patroon van de levensloop. Was
het in de jaren zestig vrij duidelijk hoe het leven van een pasgetrouwd stel zou
verlopen, in de jaren negentig zullen de jongeren die hun ouderlijk huis verlaten
niet meer met zekerheid kunnen zeggen hoe hun leven zich verder zal vormen. De
één zal meteen gaan samenwonen, de ander eerst een tijd alleen gaan wonen. De
één zal nooit kinderen krijgen, de ander zal er drie krijgen. De één zal de kinderen
samen met de andere ouder opvoeden, terwijl de ander het grootste deel van de
zorgtijd alleenstaand ouder zal zijn. De één zal het leven lang met één partner
samenleven, terwijl de ander diverse duurzame relaties achter elkaar heeft. 

Pluriformiteit in vorm en heterogeniteit in verloop zijn de sleutelwoorden van
primaire leefverbanden in de jaren negentig. Andere hoofdstukken zullen uitwijzen
in hoeverre naast de vorm ook de inhoud van de primaire leefverbanden is
gewijzigd.
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Gegevens ontleend aan CBS-tijdreeksen.1

Gegevens afkomstig uit het Woningbehoeftenonderzoek 1993 (SCP-bewerking).2

Vrouwen namen niet altijd vrijwillig ontslag als ze huwden. Zo was het bijvoorbeeld ambtenaressen tot3

1957 verboden om te werken als zij gehuwd waren.
In de periode 1965-1974 werd ongeveer een vijfde van de eerstgeborenen binnen 6 maanden na de4

huwelijkssluiting geboren, statistisch jaarboek 1981 en in 1992 ging het om 11,5%, CBS, diverse
statistische jaar- en zakboeken).
Vanaf de jaren zestig werd er voor het eerst gebouwd voor kleine huishoudens (Franssen en Van Heezik5

1987).
34% van de gelovige mannen ging om redenen van huwelijk uit huis, en 40% van de gelovige vrouwen,6

tegenover 15% van de niet-gelovige mannen en 20% van de niet-gelovige vrouwen (onderzoeksgroep
van 18-42-jarigen, geïnterviewd in 1993, CBS/NGR 1994).
Het verschil tussen jongens en meisjes wat betreft de lengte van hun schoolcarrière heeft nog lange tijd7

voortgeduurd en is pas in de jaren tachtig verdwenen (SCP 1994: 333).
Peters vergelijkt generaties die in de jaren veertig, vijftig en zestig jong waren.8

Uit het ORIN-onderzoek, een retrospectief onderzoek gehouden in 1984, blijkt dat van de generatie9

geboren in de periode 1930-1939, 60% van de vrouwen het huis verliet om te trouwen.
Aan het begin van deze eeuw was het aantal personen dat nooit een huwelijk had gesloten gedurende10

het leven ook hoog. Toen had dat vooral te maken met een onevenwichtige vrouw-manverhouding. 
De Beer (1989) berekende dat van degenen geboren in de periode 1950-1959 waarschijnlijk 78% van11

de mannen en 86% van de vrouwen ooit in hun leven een huwelijk zouden sluiten.
Als zij ooit hebben samengewoond of gehuwd zijn geweest.12

Althans, dat geldt voor de 20-24-jarigen met een partner: 57% van hen woonde samen in 198813

tegenover 66% in 1982. Bij de 18-19-jarigen is er nauwelijks een verschil: 14% in 1988 tegenover
13% in 1982 (Beets 1989). Overigens heeft het complement een lat-relatie.
Uit eigen berekeningen van het WBO’93/’94.14

Dit komt steeds minder voor: van de vrouwen uit de generatie 1950-1954 heeft eenderde ooit15

samengewoond en van de generatie 1960-1964 meer dan de helft. Meteen trouwen zonder te hebben
samengewoond komt vooral veel voor bij mensen voor wie het geloof een belangrijke rol in het leven
speelt (Manting 1994).
Van de gehuwde vrouwen in de leeftijd van 30-34 jaar had in 1993 81% een kind, van de16

samenwonende vrouwen in deze leeftijdsgroep 33% (WBO’93/’94).
Tienerhuwelijken blijken zelfs tweemaal zo vaak te eindigen in een echtscheiding als huwelijken die op17

latere leeftijd zijn gesloten (Manting 1993). Het aantal tienerhuwelijken neemt jaarlijks echter sterk af.
In 1994 zijn zo'n 1.500 tienermeisjes getrouwd, dit is zo'n 2% van alle huwelijkssluitingen (CBS
1996b). In 1994 zijn meer dan 4.000 echtscheidingen uitgesproken van vrouwen die (ooit) op
tienerleeftijd zijn getrouwd, dat is ongeveer 10% van alle echtscheidingen in dat jaar.
In 1994 is niet meer echt sprake van een concentratie van echtscheidingen bij een bepaalde18

huwelijksduur. Van alle huwelijken die in dat jaar zijn gestrand, heeft 3% minder dan een jaar geduurd,
15% 2-3 jaar, 16% 4-5 jaar, 18% 6-9 jaar, 14% 10-14 jaar, 22% 15-24 jaar en 12% 25 jaar of meer
(CBS 1996b). 
Pas sinds 1985 is het mogelijk om gezamenlijke voogdij over de kinderen na echtscheiding te19

verkrijgen, zie ook hoofdstuk 4.
In 1994 was bij 42% van de tweede huwelijken van mannen de partner ongehuwd en was bij 39% van20

de tweede huwelijken van vrouwen de partner ongehuwd (CBS 1996b).
De gemiddelde leeftijd bij sterven was in 1994 bij vrouwen 77,6 jaar en bij mannen 71,2 jaar. De21

gemiddelde leeftijd bij verweduwing van vrouwen was in 1994 68,2 jaar, van mannen 70,3 jaar. Dit
houdt in dat vrouwen gemiddeld 6,4 jaar weduwe zijn en mannen gemiddeld nog geen jaar weduwnaar
(CBS 1996b).
De gemiddelde leeftijd bij huwelijk was zo'n 26 à 27 jaar en de eerstgeborene zal ongeveer één jaar22

later zijn geboren.
De helft van de vrouwen die op hun achtendertigste jaar proberen zwanger te worden, is binnen één jaar23

zwanger, indien zijn behoren tot de groep die een normale maandelijkse zwangerschapskans hebben; bij
35-jarige vrouwen gaat het om 68% en bij 30-jarige vrouwen om 93% (Beets 1996).

Noten bij hoofdstuk 2
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Bekend is dat degenen die op jonge leeftijd kinderen krijgen, gedurende hun leven meer inkomen24

verwerven dan vergelijkbare personen die later in hun leven kinderen krijgen (Markens et al. 1997). Dit
is vooral het gevolg van de langere arbeidsperiode van de laatsten.
Frappant is bijvoorbeeld dat de tijd die ouders aan hun kind besteden in de loop van de tijd is gestegen,25

ondanks het feit dat zij in de tussentijd ook meer tijd zijn gaan besteden aan arbeid (hoofdstuk 5).
Het is inmiddels bijvoorbeeld al normaal geworden om eerste een aantal jaren te werken en sparen voor26

de geboorte van het eerste kind.
20% van de hoog opgeleide vrouwen, 9% van de middelbaar opgeleide vrouwen en 8% van de laag27

opgeleide vrouwen.
Ook als is gecontroleerd voor opleidingsniveau.28
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3  EEN- EN TWEEVERDIENERS 

Erna Hooghiemstra (SCP)

3.1 Inleiding

Een verregaande toename van de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt zal
niet gerealiseerd kunnen worden zonder herverdeling van taken binnen het
huishouden, zo is de mening van de Commissie toekomstscenario’s herverdeling
onbetaalde arbeid (Commissie toekomstscenario’s 1995). Dit maakt duidelijk hoe
sterk de ontwikkelingen in de primaire leefsfeer in verband staan met de
ontwikkelingen daarbuiten. Ook het omgekeerde is het geval. Taken binnenshuis
worden over het algemeen pas dan symmetrisch verdeeld als de vrouw een
omvangrijke baan buitenshuis heeft of als de man geen baan heeft (hoofdstuk 5). In
een bundel over de primaire leefvormen kan daarom een hoofdstuk over de
verdeling van betaalde arbeid binnen huishoudens niet ontbreken. In de Sociale
atlas van de vrouw, deel 2 (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993) is dit onderwerp
ook aan de orde gesteld. Onderhavig hoofdstuk is deels een actualisering van de
informatie die daarin wordt gegeven (§ 3.4.1 en § 3.5). 

De ontwikkelingen in de verdeling van de onbetaalde arbeid binnen huishoudens,
die in hoofdstuk 5 worden besproken, en de ontwikkelingen die in dit hoofdstuk
aan bod komen, vormen twee zijden van hetzelfde fenomeen: de combinatie van
werken en zorgen binnen een huishouden.

In dit hoofdstuk zullen allereerst de ontwikkelingen in de verdeling van betaalde
arbeid over partners in een huishouden worden besproken (§ 3.2). Daarna volgt een
karakterschets van de verschillende typen van huishoudens (§ 3.3). Vervolgens zal
enig licht worden geworpen op de vraag wat tweeverdienerschap de huishoudens in
financiële zin oplevert (§ 3.4) en hoeveel tijdsdruk het met zich meebrengt (§ 3.5).
Ten slotte komt aan de orde in hoeverre de huidige verdeling van arbeid over
partners overeenkomt met de idealen (§ 3.6).

3.2 Het groeiend aantal tweeverdieners

3.2.1 Ontwikkeling van verdienerschap

De laatste decennia heeft zich een spectaculaire verschuiving in de verdeling van
betaald werk tussen samenwonende partners voltrokken. Tweeverdienerschap is
gewoon geworden in de jaren negentig en vervangt zo langzaam aan het kost-
winnershuishouden, dat zeker tot aan de jaren zestig het meeste voorkwam. 

De ontwikkeling heeft fasegewijs plaatsgevonden. In de jaren zestig kwam het
steeds vaker voor dat vrouwen na de huwelijksvoltrekking de geboorte van het
eerste kind uitstelden en hun baan aanhielden. De arbeidsparticipatie van gehuwde
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nog kinderloze vrouwen steeg. Het tweeverdienerschap deed zijn intrede. De
geboorte van het eerste kind werd het moment om definitief te stoppen met werken.
Vrouwen met jonge kinderen namen nauwelijks deel aan de arbeidsmarkt. Enige
tijd later (de jaren zeventig) besloten steeds meer vrouwen weer terug te keren naar
de arbeidsmarkt nadat het jongste kind min of meer zelfstandig was geworden.
Herintreedsters dienden zich op de arbeidsmarkt aan. Over het algemeen wensten
deze vrouwen een relatief kleine deeltijdbaan. Het verschijnsel tweeverdieners nam
grotere vormen aan. In het laatste decennium neemt het aantal vrouwen dat
doorgaat met werken na het krijgen van een kind toe (van 37% in de periode
1985-1989 tot 59% in de periode 1991-1992; CBS 1994). Een deel van hen stopt
alsnog enige tijd als zij twee kleine kinderen te verzorgen hebben (SZW 1995).
Bovendien is in deze periode de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen
sterk gestegen (zie hoofdstuk 2) en blijven vrouwen die wel stoppen met werken
korter weg van de arbeidsmarkt (Mertens et al. 1994). Ook dit vertaalt zich in een
stijging van het aantal tweeverdieners.

Goed beschouwd gaat het veeleer om een verandering van strategie van gehuwde en
samenwonende vrouwen dan om een reorganisatie van arbeid binnen het
huishouden. Mannen zijn in de loop van de tijd nauwelijks van arbeidsstrategie
veranderd. Verreweg de meesten werken hun arbeidsleven lang voltijds en hun
reductie of vermeerdering van arbeidsuren blijkt vrijwel onafhankelijk te zijn van
wijzigingen in de gezinssituatie (zie o.m. De Hart 1995).

Toch heeft het veranderde arbeidsmarktgedrag van vrouwen de mannen met wie zij
samenleefden niet onberoerd gelaten. Uit tal van onderzoek blijkt dat er meer
mannen zijn die hun arbeidstijd zouden willen reduceren dan er mogelijkheden zijn
om dit te realiseren (FNV 1993; Van der Grift et al. 1995). Ook blijkt keer op keer
uit opinieonderzoek dat veel meer mannen van mening zijn dat betaald (en onbe-
taald) werk evenredig verdeeld zou moeten worden over vrouwen en mannen, dan
er mannen zijn die dit daadwerkelijk hebben gerealiseerd. Van enige verandering
van mentaliteit bij mannen lijkt aldus zeker wel sprake te zijn (zie ook hoofdstuk
10). Dit laat zich onder meer zien in een verhoging van de bijdrage van mannen
aan het huishouden, hoewel de verdeling van zorgtaken vrijwel nooit symmetrisch
is (ook niet als beide partners evenveel werken, de enige uitzondering vormen
huishoudens waarin de vrouw ook voltijds werkt, zie hoofdstuk 5).

 3.2.2 Definitie van een- en tweeverdieners

De vorenstaande bewering, dat het kostwinnerschap als dominant huishoudenstype
verdwijnt en de verdeling van betaalde arbeid over de partners allengs symmetri-
scher wordt, is makkelijk gedaan en wordt ook door de dagelijkse ervaringswereld
bevestigd, maar is door empirisch onderzoek nog niet zo eenduidig vast te stellen.
Een typologie van verdieners kan op verschillende manieren worden gemaakt.
Lang niet elk onderzoek maakt van dezelfde definitie gebruik. Zo kan worden
uitgegaan van de verdeling van arbeidsuren over partners, maar ook van de
verdeling van inkomsten over de partners.  Beide definiëringen zijn in zwang. In1
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dit hoofdstuk ligt de nadruk op de verdeling van arbeidsuren over partners. Binnen
deze hoofddefinitie staan weer verschillende mogelijkheden open om de verdelings-
typologie in te vullen. Allereerst moet worden bepaald wie wel en wie niet als een
verdiener wordt aangemerkt. Sommig onderzoek gaat uit van een minimaal urental
van 12 uur per week, waardoor iedereen die minder werkt tot de niet-werkenden
wordt gerekend (EBB-CBS). Ander onderzoek vat ieder persoon die een betaalde
werkkring heeft onder de werkenden. Om een verfijning binnen de typologie aan te
brengen, moet een voltijder van een deeltijder worden onderscheiden. Wat is een
voltijder? Sommig onderzoek definieert iedereen die twintig uur of meer werkt als
voltijder (bv. ook in de hoofdstukken 5 en 6 van deze publicatie), ander onderzoek
iedereen die meer dan dertig uur per week werkt. Ten slotte rijst de vraag welk
huishouden dan een eenverdienershuishouden of kostwinnershuishouden genoemd
moet worden. Sommigen rekenen alleen de huishoudens met één voltijder tot de
eenverdieners, anderen tellen hier de huishoudens met één deeltijder bij op.

In dit hoofdstuk is gekozen voor de volgende definities:

Werkend = iedereen die een betaalde baan heeft, ongeacht het aantal uren
Voltijder = iedereen die minimaal 30 uur per week werkt

‘Verdienerstypen’:
Eenverdieners = één partner werkt en de ander niet
Tweeverdieners = beide partners werken

waarvan:
Dubbelverdieners = de partners werken beiden meer dan 30 uur per week
Anderhalfverdieners = één partner werkt meer en de ander minder dan 30 uur per week
Half-om-halfverdieners  = beiden werken minder dan 30 uur per week.

3.2.3 Nadere beschouwing van de ontwikkelingen

Na toepassing van vorenstaande definitie op gegevens uit het Woningbehoeften-
onderzoek kan een beeld worden geschetst van de ontwikkeling van verdieners-
typen gedurende de periode 1986-1994. 

Wordt alleen gekeken naar de huishoudens met twee volwassenen (en eventueel
kinderen), dan is inderdaad te zien dat het aandeel eenverdieners met de man als
hoofdkostwinner in de loop van de jaren fors is teruggelopen (van ongeveer 50%
naar 36% in de periode 1986-1994, tabel 3.1). Het is echter nog niet zo dat het
aantal tweeverdienershuishoudens het aantal eenverdieners overtreft. Ze bevinden
zich momenteel in een nek-aan-nekrace (42% tegenover 43%). Opgemerkt moet
worden dat niet ieder eenverdienershuishouden een traditioneel kostwinnershuis-
houden is. Recentelijk is het aantal huishoudens waarin alleen de vrouw een
betaalde baan heeft, toegenomen (het gaat momenteel om 6% van de huishoudens
met twee volwassenen). Zo bezien verliest het traditionele kostwinnershuishouden
niet alleen terrein aan huishoudens met twee werkenden, maar ook aan niet-tradi-
tionele kostwinners, en domineren de meer moderne wijzen van arbeidsverdeling in
1994 de traditionele (49% moderne huishoudens tegenover 36% mannelijke
kostwinners).
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Sinds 1986 is vooral het verschijnsel anderhalfverdienerschap, waarbij de man een
voltijdbaan heeft, in betekenis toegenomen (van 16% tot 26%). Dubbelverdieners
hebben niet duidelijk aan terrein gewonnen. Dit relativeert meteen ook de voor-
noemde ontwikkelingen. De overgang van eenverdienerschap naar een verdeling
van arbeid over de twee partners gaat vrijwel nooit gepaard met een verdubbeling
van het aantal werkuren (en, zoals later aan de orde zal komen, al helemaal niet
met een verdubbeling van inkomen).

In de periode tussen 1990 en 1994 heeft zich niet alleen een verschuiving voorge-
daan van een- naar tweeverdieners, maar ook binnen de groep een- en tweeverdie-
ners (rechterdeel van tabel 3.1). Het aandeel kostwinnende vrouwen is binnen de
groep eenverdieners toegenomen (van 6% naar 14%). Daarnaast is het aandeel
dubbelverdieners bij de tweeverdieners gedaald (van 43% naar 33%). In de jaren
negentig, met andere woorden, slagen niet alleen meer stellen erin de betaalde
arbeid te delen, maar zijn er ook meer stellen die een niet-traditionele taakspecia-
lisatie realiseren en meer partners die betaalde arbeid delen door in deeltijd te
werken.

Tabel 3.1 Paren naar verdienerstype, 15-65-jarigen, 1986-1994 (in procenten)

1986 1990 1994 1986 1990 1994

eenverdieners 53 49 42 eenverdieners
vrouw 3 3 6 6 6 14
man 50 46 36 94 94 86

100% 100% 100%
tweeverdieners 30 37 43 tweeverdieners

anderhalfverdieners (vrouw/man) 1 1 1 3 3 2
anderhalfverdieners (man/vrouw) 16 19 26 53 51 60
half-om-halfverdiener 1 1 2 3 3 5
dubbelverdieners 12 16 14 40 43 33

100% 100% 100%
geenverdieners 16 15 15

100% 100% 100%

Bron: CBS (WBO’85/’86-’93/’94) SCP-bewerking

Worden alle huishoudens (dus ook alleenstaanden en eenoudergezinnen) in de
beschouwing betrokken (tabel 3.2), dan maken huishoudens met twee werkenden in
1986 een vijfde en in 1994 net iets meer dan een kwart van het totaal uit. Binnen
alle Nederlandse huishoudens, kortom, vormen tweeverdieners een minderheids-
groep. Dit is een belangrijk gegeven in de discussies over de vraag in hoeverre de
opkomst van het tweeverdienerschap nu denivellerend werkt voor de inkomensver-
deling, ofwel leidt tot grotere inkomensverschillen. Berekeningen van het CBS
laten zien dat een samenleving met louter eenverdieners ongelijker naar inkomen is
verdeeld dan een samenleving met een- en tweeverdieners. Het tweede inkomen
werkt nivellerend. De leeftijd speelt een belangrijke rol bij de verklaring van het
nivellerende effect van het tweede inkomen. Dubbelverdienerschap komt namelijk
verhoudingsgewijs veel voor bij jonge paren. Daardoor komt het tweede voltijd-
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inkomen vaker terecht bij relatief lage inkomensgroepen. De hogere leeftijdsgroe-
pen zijn vaak eenverdienershuishoudens, waarvan de hoofdkostwinner vanwege de
leeftijd een relatief hoog inkomensniveau heeft bereikt. De hogere leeftijdsgroepen
met tweeverdieners behoren meestal tot het traditionele anderhalfverdienershuis-
houden. De tweede baan heeft in deze gevallen over het algemeen een geringe
omvang en verhoogt het totale huishoudensinkomen nauwelijks. Aangezien een
groot deel van de Nederlanders alleenstaand of alleenstaand ouder is en deze
huishoudens een gemiddeld laag tot zeer laag inkomen hebben, leidt de toename
van het aantal huishoudens met twee werkenden over geheel Nederland bezien wel
tot een toename van de inkomensongelijkheid (denivellering). De wig tussen het
inkomen van huishoudens met één volwassene en huishoudens met twee
volwassenen wordt daardoor groter (Grubben 1995, zie ook hoofdstuk 6 van deze
publicatie).

Tabel 3.2 Huishoudens: verdeling over verdienerstypen, personen jonger dan 65 jaar, 1986-1994 

1986 1990 1994

alleenstaanden/eenoudergezinnen 34 35 36
meerpersoonshuishoudens 66 65 64
waarvan  
eenverdieners 35 32 27

vrouw 2 2 4
man 33 30 23

tweeverdieners 20 24 28
anderhalfverdieners (vrouw/man) 1 1 1
anderhalfverdieners (man/vrouw) 11 12 17
half-om-halfverdieners 1 1 1
dubbelverdieners 8 10 9

geenverdieners 11 10 10
100% 100% 100%

Bron: CBS (WBO’85/’86-’93/’94) SCP-bewerking

Het is duidelijk dat het aantal arbeidsuren dat door een huishouden wordt gewerkt,
meestal niet gelijkmatig over de partners is verdeeld. In 1994 kon van 16% van de
paren gesteld worden dat beide partners ongeveer evenveel (betaalde) arbeidsuren
draaiden, in 1986 ging het om 12% (tabel 3.3). In de meeste huishoudens besteedt
de vrouw minder uren aan betaalde arbeid dan de man (1994: 61%). Tien jaar
geleden was de scheefheid iets pregnanter en werkte de man in 68% van de
gevallen meer dan de vrouw. Er zijn meer verschuivingen te zien. Zo zijn er op dit
moment vergeleken met de voorgaande peilingen veel huishoudens waarin de
vrouw de hoofdmoot van het aantal arbeidsuren (betaald) voor haar rekening neemt
(resp. 4% in 1986 en 1990 en 8% in 1994) en is het aandeel van de huishoudens
waarin de vrouw vergeleken bij haar partner een marginaal aantal uren werkt (of
niet werkt) verminderd met zo’n 15 procentpunten. Met deze verschuiving is het
gemiddelde aandeel door de vrouw gewerkte uren van het totaal aantal uren binnen
het huishouden toegenomen en bedraagt nu ongeveer 27% (in 1986 was dit 17%,
tabel 3.3).
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Tabel 3.3 Aandeel door de vrouw gewerkte uren van het totale aantal (in loondienst en zelfstandig) gewerkte uren
door de partners en hun gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen, 15-65-jarigen, 1986-1994 (in procenten)

1986 1990 1994

beiden geen betaald werk 16 15 15

percentage door vrouw gewerkt
0-5 51 46 36
5-25 vrouw werkt minder uren dan man 7 6 7
25-45 10 14 18

45-55 vrouw en man werken evenveel uren 12 15 16

55-75 1 1 2
75-95 vrouw werkt meer uren dan man 0 0 0
95-100 3 3 6

gemiddeld 17 20 27a

Exclusief de huishoudens zonder arbeidsuren.a

Bron: CBS (WBO’85/’86-’93/’94) SCP-bewerking

In de Sociale atlas van de vrouw, deel 2 (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993) is
ingegaan op veranderingen in de inkomenspositie van vrouwen. Daar is onder meer
de relatieve inkomenspositie van vrouwen ten opzichte van haar partner aan bod
gekomen (§ 3.5 van deel 2). In de loop van de tijd, zo was de conclusie, is de
ongelijkheid iets afgenomen, met name doordat het aantal vrouwen dat niets
bijdraagt aan het huishoudensinkomen is afgenomen. In tabel 3.4 wordt van een
enigszins aangepaste definitie gebruikgemaakt.  De nieuwste cijfers laten zien dat2

de trend zich de laatste vier jaar heeft voortgezet. Het aandeel van de vrouwen dat
een marginaal tot geen bedrag bijdraagt aan het huishoudensinkomen is nog steeds
dalende (van 51% in 1986 tot 37% in 1994). Het gemiddelde aandeel door de
vrouw verdiend inkomen van het huishoudensinkomen is verder gestegen naar 24%
in 1994. Dit neemt niet weg dat verreweg de meerderheid van de vrouwen een veel
lager arbeidsinkomen heeft dan hun partner (namelijk 69%) (tabel 3.4).

Het ligt voor de hand dat degene die het minste aantal uren per week werkt, ook het
minste bijdraagt aan het huishoudensinkomen. Vergelijking van tabel 3.3 en
tabel 3.4 leert dat de inkomensverdeling tussen partners asymmetrischer is dan hun
arbeidsverdeling. Zo werkte in 1994 24% van de vrouwen evenveel of meer uren
dan haar partner, terwijl slechts 17% evenveel of meer verdiende. Het geeft aan dat
vrouwen vaak een lager uurloon ontvangen dan hun partner. Bij het maken van
keuzes ten aanzien van arbeidsdeling, bijvoorbeeld na de geboorte van kinderen,
speelt dit een belangrijke rol.
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Tabel 3.4 Ontwikkeling aandeel door vrouw verdiend inkomen (uit loon en winst), 15-65-jarigen, 1986-1994 (in
procenten)

1986 1990 1994

beiden geen betaald werk 15 14 15

percentage door vrouw verdiend
0-5 51 45 37
5-25 vrouw verdient minder dan man 12 13 14
25-45 11 15 18

45-55 vrouw en man verdienen evenveel 6 7 7

55-75 2 2 3
75-95 vrouw verdient meer dan man 0 1 1
95-100 4 4 6

gemiddeld 16 18 24a

Exclusief de huishoudens zonder arbeidsinkomen.a

Bron: CBS (WBO’85/’86-’93/’94) SCP-bewerking

3.3 Wie kiest voor welke verdeling van arbeidsuren?

Allereerst zullen de verschillende typen van verdieners worden getypeerd naar een
combinatie van leeftijd van de vrouw en de eventuele kinderen in het huishouden
(wat de gezinsfase representeert), de leeftijdsgroep van de vrouw en het opleidings-
niveau van de vrouw. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van logistische
regressieanalyse, die aangeeft welk kenmerk het meest typerend is voor het
betreffende huishoudenstype (zie de bijlage bij dit hoofdstuk). Daarnaast geeft een
Overals-analyse inzicht in de gelijkenissen (op genoemde punten) tussen de
verschillende huishoudens.

Traditionele eenverdieners (de man heeft een baan, de vrouw niet) zijn over het
algemeen ouder dan dertig jaar. Ze hebben weliswaar voor het grootste deel
kinderen, maar verkeren vergeleken met de meeste andere huishoudens relatief
vaak in de lege-nestfase (geen kinderen jonger dan 18 jaar meer thuis en vrouw is
ouder dan 40: 33%, tabel 3.5). Het opleidingsniveau van de vrouw is gemiddeld
lager dan bij de andere huishoudens (met uitzondering van geenverdieners).
Logistische regressieanalyse wijst uit dat het lage opleidingsniveau en de leeftijd
minder kenmerkend zijn voor deze huishoudens dan de gezinsfase: ook als het
opleidingsniveau en de leeftijd van vrouwen binnen huishoudens in de verschil-
lende levensfasen vergelijkbaar zijn, wordt de keuze voor traditioneel eenver-
dienerschap het vaakst gemaakt in de fase waarin de kinderen nog niet allemaal
naar het voortgezet onderwijs gaan en het minst vaak als het huishouden nog geen
kinderen heeft (zie tabel 3.5).
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Tabel 3.5 Verdeling van arbeidsuren binnen huishouden, naar leeftijd vrouw, gezinsfase, opleidingsniveau vrouw,
15-64-jarigen, 1994 

eenver- eenver- anderhalf- anderhalf half-om- dubbel- geen- totaal
diener diener verdiener verdiener halfver- verdieners verdieners
vrouw man (vr/man) (man/vr) dieners

leeftijd vrouw
15-19 jaar 0,7 0,4 1,5 0,2 0,8 0,9 0,6 0,5
20-24 jaar 9,2 4,2 17,2 6,6 6,3 21,9 4,2 7,7
25-29 jaar 12,9 10,4 24,3 14,5 10,9 30,4 5,5 13,8
30-34 jaar 10,9 16,0 15,0 19,3 19,3 15,1 5,7 14,9
35-39 jaar 11,5 16,7 13,7 18,4 20,3 9,1 5,7 14,2
40-44 jaar 13,0 14,9 11,7 17,3 15,9 8,7 6,6 13,2
45-49 jaar 15,9 15,6 9,6 14,8 12,6 8,1 9,0 13,3
50-54 jaar 13,1 11,6 5,0 6,5 7,6 4,0 12,9 9,4
55-59 jaar 10,9 8,0 1,6 2,2 5,5 1,5 24,5 8,2
60-64 jaar 2,0 2,2 0,4 0,1 0,8 0,2 25,4 4,9

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
gezinsfase
geen kind, vrouw < 40 jaar 24,8 7,5 51,5 22,2 22,3 64,9 5,6 20,8
jongste kind 0-3 jaar 11,0 23,1 10,2 20,1 23,6 7,2 9,8 17,3
jongste kind  4-5 jaar 4,2 7,2 3,8 5,9 5,8 1,6 2,8 5,2
jongste kind 6-11 jaar 8,8 15,1 9,8 14,6 13,1 5,3 5,6 11,7
jongste kind 12-15 jaar 6,6 9,6 6,6 10,6 7,5 4,2 4,6 8,1
jongste kind 16-17 jaar 4,1 4,5 1,8 4,9 3,0 2,1 2,6 3,9
geen kind, vrouw � 40 jaar 40,5 33,0 16,3 21,7 24,7 14,6 69,0 33,2

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
opleidingsniveau vrouw
laag 45,5 60,2 24,7 39,6 27,5 27,2 75,2 50,5
midden 34,0 29,9 41,8 40,8 32,3 47,4 18,0 33,8
hoog 20,4 9,9 33,5 19,6 40,2 25,4 6,7 15,7

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bron: CBS (WBO’93/’94) SCP-bewerking

Dubbelverdieners (beide partners werken voltijds) zijn vrijwel hun spiegelbeeld: bij
meer dan tweederde is de vrouw jonger dan 35 jaar en de meesten hebben (nog)
geen kinderen. Onder de dubbelverdieners zijn de hoog opgeleiden oververtegen-
woordigd (hun aandeel bedraagt 25%). De logistische regressieanalyse laat echter
zien dat dubbelverdieners met name gekenmerkt worden door hun jonge leeftijd en
jonge levensfase en minder door hun opleidingsniveau.

De traditionele anderhalfverdieners (de man werkt voltijds en de vrouw deeltijds)
verkeren over het algemeen in de eerste twee fasen van gezinsvorming: meer dan
40% heeft nog geen kinderen of heeft nog maar net kinderen gekregen (tabel 3.5).
Daarnaast heeft een redelijk grote groep anderhalfverdieners opgroeiende kinderen.
Het opleidingsniveau van de vrouwen in deze halfsymmetrische huishoudens is
hoger dan gemiddeld, vooral doordat een relatief groot deel een middelbaar niveau
heeft. De ondervertegenwoordiging van de oudere leeftijdscategorieën en de nadruk
op de middenleeftijdscategorieën is het meest bepalend voor dit type van verdie-
ners, zo blijkt uit de logistische regressieanalyse. Behalve binnen de hoogste
leeftijdscategorieën komt dit type verdeling vrij algemeen voor, onafhankelijk van
opleidingsniveau en de leeftijd van de kinderen.
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Andere verdelingen van betaalde arbeid dan de hiervoor genoemde zijn minder
wijdverbreid, maar verdienen desondanks toch wat meer aandacht, omdat ze een
toenemende populariteit genieten (in woord dan wel daad) en omdat het de enige
huishoudens zijn waarin de man geen voltijdbaan heeft. Allereerst de huishoudens
met een alleenverdienende vrouw. Zij zijn onevenredig vaak wat ouder en kinder-
loos (d.w.z. zij hebben geen kinderen van 18 jaar of jonger die thuis wonen). De
vrouwen in deze huishoudens hebben een vrij gemiddeld opleidingsniveau. Over
het algemeen hebben deze kostwinsters niet meer dan een deeltijdbaan  en is het3

verdiende loon veelal aanvullend op een uitkering van hun partner.  Het lijkt eerder4

een toevallige situatie dan een wenselijke situatie bij de meesten. Dan de niet-
traditionele anderhalfverdieners (vrouw werkt voltijds, man deeltijds). Deze
huishoudens zijn hoofdzakelijk jong en hebben geen kinderen (52%). De vrouw
behoort onevenredig vaak tot de hoogste opleidingscategorieën (34%). Vergeleken
met de traditionele anderhalfverdieners werken de partners gezamenlijk meer uren
per week;  de man, met andere woorden, heeft meestal een grote deeltijdbaan. Het5

gaat hier om een arbeidsverdeling die zeer zelden voorkomt en waar nauwelijks
groei in zit. 
Ten slotte de zogenoemde half-om-halfverdieners (beiden hebben een deeltijdbaan).
Kenmerkend voor dit type huishouden is hun hoge opleidingsniveau: maar liefst
40% van de vrouwen is hoger opgeleid. Deze huishoudens lijken sterk op de
traditionele anderhalfverdieners (zie hierna), in de zin dat ze veelal kinderloos zijn
of net beland zijn in de kinderfase (56%), en dat vrij weinig oudere leeftijdscatego-
rieën een dergelijke verdeling hebben gerealiseerd. Het is een type van arbeids-
deling die enige groei heeft gekend de laatste jaren. 

Figuur 3.1 Overals-analyse: verdienerstypen, gezinsfase, leeftijd van de vrouw, opleidingsniveau van de vrouw, 1994

Bron: CBS (WBO’93/’94) SCP-bewerking
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Brengen we de vier hier genoemde variabelen (typen van verdieners, leeftijd van de
vrouw, opleidingsniveau van de vrouw en gezinsfase) bij elkaar in één samen-
hangende figuur (via een Overals-procedure, zie figuur 3.1), dan is te zien dat de
traditionele anderhalfverdieners en de half-om-halfverdieners aan de ene kant
onderling gelijkenissen vertonen en de niet-traditionele anderhalfverdieners en de
dubbelverdieners aan de andere kant. De eenverdienende huishoudens (zowel met
een man als met een vrouw als kostwinner) liggen ver verwijderd van deze twee
groepen en ook van elkaar. 

Groep A (traditionele anderhalfverdieners en half-om-halfverdieners) vertoont
kenmerken van een modaal tot hoger opgeleid gezinsgericht huishoudenstype. De
half-om-halfverdieners zijn in aantal toegenomen de laatste jaren. Dit zou dit
kunnen betekenen dat zij een voorhoede zijn van hoger opgeleiden (en goed
betaalden) die steeds meer geneigd zijn een deel van de arbeidstijd in te leveren
voor vrije tijd, dan wel zorgtijd.  Deze veronderstelling wordt ondersteund door6

onderzoek naar wensen ten aanzien van arbeidstijd, een onderwerp dat in één van
de volgende paragrafen aan bod zal komen.

Groep B (niet-traditionele anderhalfverdieners en dubbelverdieners) kan worden
gekenschetst als de jonge carrièregerichte huishoudens. Hun aandeel binnen de
tweeverdieners is slinkende. Een dergelijke verdeling lijkt exclusief voor te komen
bij huishoudens die geen kinderen hebben. De keuze voor een deeltijdbaan van de
man bij niet-traditionele anderhalfverdieners lijkt vooral te berusten op toeval. Zij
zullen zich ook weinig onderscheiden van traditionele anderhalfverdieners, bij wie
de vrouw een grote deeltijdbaan heeft. De groei of krimp van deze groep hangt
vooral samen met ontwikkelingen in de duur van de eerste gezinsfase (samenwonen
met partner zonder kinderen).

Beide groepen onderscheiden zich sterk van de traditionele kostwinners (groep C),
die ten opzichte van de eerste wat verder gevorderd zijn in de levenscyclus en lager
opgeleid en ten opzichte van groep B vaker opgroeiende kinderen hebben. De
afstand tussen de traditionele kostwinners en groep A en B geeft de indruk dat de
huishoudens die wel kiezen voor tweeverdienerschap en de huishoudens die niet
kiezen voor tweeverdienerschap weinig met elkaar gemeen hebben. Met het
opschuiven van de generaties is het wel te verwachten dat degenen met kinderen
steeds vaker zullen kiezen voor het type anderhalfverdiener dan voor het type
eenverdiener.

Groep D (huishoudens met een kostwinnende vrouw) is in twee opzichten margi-
naal. Ten eerste is het aandeel binnen de meerpersoonshuishoudens gering (maar
groeiende). Ten tweede lijken ze in geen enkel opzicht op de andere groepen. Of
hier sprake is van een nieuw type verdeling van arbeid, is op grond van deze
analyses niet te zeggen.

Samengevat is tweeverdienerschap een verdelingsvorm die vaker voorkomt naar-
mate de leeftijd jonger is. De daadwerkelijke verdeling van arbeid hangt  samen
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met zowel het opleidingsniveau van de vrouw, als met de gezinsfase waarin het
huishouden zich bevindt. Huishoudens zonder kinderen hebben meestal twee grote
banen, onafhankelijk van hun opleidingsniveau. Huishoudens met kinderen kiezen
als de vrouw middelbaar tot hoger is opgeleid, vaak voor anderhalfverdienerschap
en half-om-halfverdienerschap, terwijl bij lager opgeleiden de vrouw ook nog
relatief vaak geen baan heeft. Het geeft aanleiding om voorzichtig te voorspellen
dat het aantal eenverdieners zal afnemen (vanwege de samenhang met leeftijd), het
aantal dubbelverdieners niet zal veranderen (vanwege de samenhang met de eerste
gezinsfase) en het aantal anderhalf- en half-om-halfverdieners zal groeien (ervan
uitgaande dat de hoger opgeleiden een voorhoede zijn). 

Eenverdieners onderscheiden zich steeds sterker van tweeverdieners. Deze conclu-
sie wordt door ander onderzoek bevestigd. Uit analyses van De Hart (1995) kan
worden opgemaakt dat in de huishoudens die in 1990 een meer moderne verdeling
van taken (delen van zowel arbeid als zorg en huishouden) hebben gerealiseerd,
vrouwen en mannen relatief vaak buitenkerkelijk zijn en mannen onevenredig vaak
links georiënteerd enerzijds en VVD-stemmer anderzijds zijn. Vergeleken met
1980 zijn er twee veranderingen in de houding waar te nemen. Ten eerste zijn de
huishoudens met een meer symmetrische verdeling van taken gemêleerder gewor-
den wat betreft hun politieke voorkeur. Daarnaast hebben traditionele huishoudens
een veel duidelijker profiel gekregen wat betreft hun kerkelijkheid. In tien jaar tijd
is tweeverdienerschap van een uitzonderlijk arrangement, voorbehouden aan een
kleine groep mensen met vooruitstrevende ideeën in de samenleving, uitgegroeid
tot een wijdverspreid arrangement (De Hart 1995). De scheidslijn tussen wat
traditioneel en modern genoemd zou kunnen worden, blijkt op dit moment, volgens
de auteur, eerder te liggen tussen de huishoudens waarin de vrouw niet werkt en de
huishoudens waarin de vrouw wel werkt, dan tussen degenen die een asymmetri-
sche verdeling van betaalde arbeid hebben bereikt en degenen die het werk volledig
symmetrisch hebben verdeeld. Zanders et al. (1994) geven aan dat vrouwen met een
baan er minder traditionele rolopvattingen  op na houden dan vrouwen zonder7

baan. Alles lijkt er op te duiden dat het ‘moderne’ doorsneehuishouden niet zozeer
het al dan niet werken van de vrouw ter discussie stelt, maar vooral de omvang van
de baan van de vrouw. Zanders et al. (1994) laten zien dat mannen die een deeltijd-
baan hebben moderner zijn georiënteerd dan mannen die een voltijdbaan hebben.
Het zou kunnen betekenen dat ook de omvang van de baan van de man een punt
van onderhandeling aan het worden is, te beginnen bij de meest modernen.

In deze paragraaf is bij de typering van de verschillende verdieners benadrukt hoe
belangrijk de gezinsfase is voor de organisatie van betaald werk. In tabel 3.6 is te
zien dat de huishoudens die (nog) geen kinderen hebben, voor het grootste deel
dubbelverdiener zijn (43%) of anderhalfverdiener (m-v: 27%). In de andere fasen is
de nadruk verschoven naar het traditionele eenverdienerstype.
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Tabel 3.6 Gezinsfase, naar verdienerstype, 1994 (in procenten van totaal per gezinsfase)

eenver- eenver- anderhalf- anderhalf half-om - dubbel- geen-
diener diener verdiener verdieners halfver- verdieners verdieners
vrouw man (vr/man) (man/vr) dieners

geen kind, vrouw < 40 jaar 7,5 12,9 2,7 27,3 2,5 43,0 4,1
jongste kind 0-3 jaar 4,0 47,9 0,6 29,9 3,2 5,7 8,6
jongste kind  4-5 jaar 5,1 49,5 . 29,4 2,7 4,3 8,3
jongste kind  6-11 jaar 4,7 46,2 0,9 31,9 2,6 6,3 7,3
jongste kind 12-15 jaar 5,2 42,4 . 33,5 2,2 7,1 8,7
jongste kind 16-17 jaar 6,6 41,4 . 31.9 . 7,5 10,3
geen kind, vrouw � 40 jaar 7,7 35,5 0,5 16,8 1,7 6,1 31,7

. = geen gegevens

Bron: CBS (WBO’93/’94) SCP-bewerking

Binnen de huishoudens van een bepaald opleidingsniveau bestaat wel degelijk
variatie in de wijze waarop de uren betaalde arbeid zijn verdeeld over de partners.
Figuur 3.2 geeft weer dat beslissingen over betaald werk tussen huishoudens van
verschillend opleidingsniveau pas sterk uiteen gaan lopen op het moment dat het
huishouden uitgebreid wordt door de geboorte van kinderen. Van jonge stellen die
nog geen kinderen hebben, werken over het algemeen beide partners van welk
opleidingsniveau zij ook zijn. Zijn er jonge kinderen in het huishouden, dan is te
zien dat laag opgeleiden voor het merendeel een eenverdienersarrangement hebben
gerealiseerd, terwijl hoog opgeleiden nog steeds vaker beiden werken, met dien
verstande dat ook zij hun urental sterk hebben teruggebracht. Laag opgeleiden die
op dit moment opgroeiende kinderen hebben of wier kinderen het huis hebben
verlaten, maken een kleine comeback op de arbeidsmarkt: het aandeel
tweeverdieners neemt iets toe. Bij hoog opgeleiden is er geen groot verschil in
arbeidsdeling tussen de opvolgende kinderfasen. Geconcludeerd kan worden dat
laag opgeleiden met name in de periode waarin de kosten van levensonderhoud het
hoogst zijn, het minste aantal uren betaald werken op de arbeidsmarkt.
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Figuur 3.2 Verdeling van huishoudens over verdienerstypen, naar opleidingsniveau van de vrouw en gezinsfase,
1994 (in procenten)
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Bron:CBS (WBO’93/’94) SCP-bewerking
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3.4 Wat levert tweeverdienerschap op?

Een tweede verdiener in het huishouden verhoogt het huishoudensinkomen ener-
zijds en het aantal werkuren van het huishouden anderzijds. In hoeverre staat het
hogere aantal uren in verhouding tot het hogere inkomen? Tabel 3.7 laat zien dat
tegenover de extra uren niet een evenredig extra inkomen staat,  ook niet binnen de8

verschillende opleidingsniveaus. Anderhalfverdieners werken ruim anderhalf keer
zo veel als eenverdieners (in tabel: 1,52), maar hebben een inkomen dat slechts een
factor 1,28 hoger ligt. Huishoudens met twee voltijdwerkenden, werken ruim twee-
maal zo veel uur (2,03) en hebben slechts 1,4 maal zo veel te besteden als traditio-
nele eenverdienershuishoudens. Het is een illusie dat dubbelverdieners dubbel zo
veel verdienen als eenverdieners. Dit is deels het gevolg van het verschil in leeftijd
tussen de verschillende verdieners (zie tabel 3.5).

Tabel 3.7 Gemiddeld besteedbaar (netto jaar)huishoudensinkomen (x 1.000 gulden) en gemiddelde aantal gewerkte
uren (per week) van huishouden, naar opleidingsniveau vrouw, 1994

laag midden hoog totaal

inkomen uren inkomen uren inkomen uren inkomen uren
eenverdiener vrouw 39,5 25,1 40,3 30,6 46,0 32,1 41,1 28,4
eenverdiener man 45,0 39,6 49,9 39,9 58,4 39,7 47,7 39,6
anderhalfverdiener
(vr/man) 55,5 63,6 57,4 63,7 72,2 64,4 61,9 63,9
anderhalfverdiener
(man/vr) 55,1 58,5 61,4 61,3 72,0 61,9 60,9 60,3
half-om-halfverdieners 51,4 43,9 55,2 47,2 65,3 50,2 58,2 47,5
dubbelverdieners 60,5 80,4 64,3 80,3 77,4 80,3 66,6 80,3
totaal tweeverdieners 53,6 57,3 59,8 63,7 70,1 63,3 59,8 61,3

geenverdieners 28,5 0 31,8 0 37,3 0 29,5 0

totaal 51,0 44,4 54,4 51,1 65,4 53,9 50,9 44,2

index (eenverdienende man = 1)
dubbelverdiener 1,34 2,03 1,29 2,01 1,33 2,02 1,40 2,03
anderhalfverdiener
(man/vrouw) 1,22 1,48 1,23 1,54 1,23 1,56 1,28 1,52
totaal tweeverdieners 1,19 1,45 1,20 1,60 1,20 1,59 1,25 1,55

Bron: CBS (WBO’93/’94) SCP-bewerking

Het bestaan van zogenoemde partnerafhankelijke inkomensregelingen is een van de
oorzaken van het feit dat de tweede verdiener het aantal uren op de arbeidsmarkt
maar ten dele terugziet in het inkomen. Er zijn drie soorten regelingen te onder-
scheiden (Kersten et al. 1994). Ten eerste de belastingvrije voet in de belasting- en
premieheffing, ten tweede de inkomensafhankelijke subsidies en retributies en ten
derde de niet-geïndividualiseerde sociale-zekerheidsuitkeringen, zoals de Algemene
Bijstandswet en de Toeslagenwet. De regelingen hebben met elkaar gemeen dat bij
de uitvoering geen rekening wordt gehouden met het individuele inkomen, maar
met het huishoudensinkomen. Het (bedoelde) gevolg van de eerste twee regelingen
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is dat het inkomensverschil tussen een- en tweeverdienershuishoudens en hoge en
lage inkomensgroepen enigszins genivelleerd wordt. De partnermiddelentoets
binnen de sociale-zekerheidsuitkeringen is in werking gesteld om deze uitkeringen
alleen aan de meest behoeftigen te doen toekomen. Het onbedoelde effect van de
partnerafhankelijke inkomensregelingen is echter dat de niet-werkende partner
ontmoedigd wordt deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Een extra arbeidsinkomen
verhoogt immers op die manier maar ten dele het huishoudensinkomen.

Een tweede oorzaak voor de geringe (relatieve) opbrengst van een extra inkomen is
het gegeven dat de tweede verdieners (in de tabel zijn dit altijd vrouwen) over het
algemeen minder per uur verdienen dan de eerste verdieners. Zo kan het voor-
komen dat het voor een eenverdienershuishouden financieel gezien beter is als de
man het aantal uren uitbreidt, dan als de vrouw gaat werken, als gevolg van het
bestaan van de voetoverheveling enerzijds en het verschil in uurbeloning ander-
zijds. Zeker als het huishouden met een eenverdiener tot de laagste inkomenscate-
gorieën behoort en vanuit die positie binnen een aantal inkomensregelingen valt,
levert de eventuele arbeidsbijdrage van de tweede verdiener per saldo maar weinig
op.

Wellicht is de geringe opbrengst van een tweede inkomen de reden waarom laag
opgeleiden veel vaker dan hoog opgeleiden het betaalde werk traditioneel hebben
verdeeld over de partners (resp. 42% en 26% behoort tot de traditionele eenver-
dieners, 6% en 24% is dubbelverdiener). In paragraaf 3.5 wordt hierop terugge-
komen. Deze ‘keuze’ verscherpt het gemiddelde inkomensverschil tussen laag en
hoog opgeleide huishoudens. Tabel 3.7 geeft ook duidelijk de beperkingen van de
mogelijkheden tot inkomensverhoging bij laag opgeleiden aan: pas als van een laag
opgeleid stel beide partners een voltijdbaan hebben, komt hun nettojaarinkomen
(60.500 gulden) boven het nettojaarinkomen van een hoog opgeleid stel waarvan
alleen de man een baan heeft (58.400 gulden).

Tabel 3.7 lijkt te suggereren dat er een positief verband is tussen de mate van
arbeidsdeling binnen een huishouden en de hoogte van het huishoudensinkomen:
degenen die de arbeid delen zijn over het algemeen rijker dan de ‘traditionelen’. In
de cijfers zijn echter niet de kosten van het tweeverdienerschap verdisconteerd.
Tweeverdienerschap heeft namelijk ook een prijs. De tijd die besteed wordt aan
werken, kan niet worden besteed aan andere zaken. In de praktijk is te zien dat
huishoudens die veel tijd besteden aan arbeid, dezelfde zorgtaken in kortere tijd 
verrichten (zie ook hoofdstuk 5) en beknibbelen op tijd besteed aan vrijetijds-
activiteiten of persoonlijke verzorging (SCP 1996: hoofdstuk 8). Zeker als het paar
kinderen heeft, is deze strategie niet toereikend. Een deel van de zorg zal moeten
worden uitbesteed. Dit gaat meestal gepaard met kosten. De kosten voor kinder-
opvang kunnen variëren, afhankelijk van het nettogezinsinkomen, van 200 gulden
tot bijna 1.400 gulden  per maand als een huishouden twee kinderen vijf hele dagen9

per week op laat vangen door een officieel kinderdagverblijf (Nibud 1997: 140).
Huishoudelijke hulp kan worden geschat op rond de 200 gulden per maand.  De10

extra arbeidskosten van tweeverdieners resulteren in een vernauwing van de kloof
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tussen de bestedingsruimte van een- en tweeverdieners. Aangezien de kosten van
formele kinderopvang inkomensafhankelijk zijn, is daarnaast ook het verschil in
bestedingsruimte tussen hoog en laag opgeleide tweeverdieners kleiner dan de tabel
suggereert. Dubbelverdieners hebben meestal geen kinderen. Deze huishoudens zijn
daarom relatief weinig kwijt aan uitbesteding van zorgtaken. Nog buiten het feit dat
zij het verdiende geld over minder personen hoeven te verdelen, leidt dit ertoe dat
de financiële positie van dubbelverdieners ver uitstijgt boven die van andere
verdieners. Anticiperend op het verval in volgende levensfasen, leggen de meeste
dubbelverdieners een groot deel van hun inkomen apart (Grubben 1995).

3.5 Een druk bestaan?

De verschillende typen verdienershuishouden onderscheiden zich door een verschil
in verdeling van arbeid over de partners. Ze variëren van eenverdieners tot dubbel-
verdieners. In dubbelverdienershuishoudens is het werk redelijk evenwichtig ver-
deeld door dubbel zo veel te werken. Het ligt voor de hand dat de herverdeling van
betaalde arbeid tussen de partners, alsmede de extra totale tijdsinvestering in het
huishouden, de tijdsbesteding aan andere activiteiten binnen het huishouden beïn-
vloedt. De centrale vraag die in deze paragraaf aan de orde komt is de volgende:
leidt tweeverdienerschap tot een drukker bestaan? Daarmee wordt voor een deel het
onderwerp aangeroerd dat in hoofdstuk 5 uitgebreid aan de orde komt. Echter, op
deze plaats ligt de nadruk op de tijdsconsequenties van het tweeverdienerschap en
niet zozeer op de herverdeling van onbetaalde taken tussen de partners. 

Figuur 3.3 geeft een overzicht van de tijdsbesteding van vrouwen en mannen in een
aantal typen huishoudens. Onderscheid is gemaakt naar tijd besteed aan betaalde
arbeid, onderwijs en maatschappelijke participatie, tijd besteed aan huishoudelijke
en gezinstaken, en tijd besteed aan andere zaken (‘resttijd’). De laatste categorie
geeft in feite aan hoeveel tijd iedereen overhoudt, buiten de noodzakelijke activi-
teiten buitenshuis en binnenshuis. Het laat zien dat vrouwen en mannen die leven
in een huishouden waarin geen van beiden een baan heeft, de meeste tijd overhou-
den. Belangwekkender is dat vrouwen die in een traditioneel eenverdienershuis-
houden leven, het minder druk hebben dan vrouwen die deel uitmaken van een
tweeverdienershuishouden.  Tegenover de extra tijd die tweeverdienende vrouwen11

kwijt zijn aan werken, staat geen evenredige vermindering van de tijd die zij aan
zorgtaken besteden. Mannen die deel uitmaken van een half-om-halfverdieners-
huishouden, een niet-traditioneel anderhalfverdienershuishouden of een eenver-
dienershuishouden met kostwinnende vrouw (de ‘overigen’), mannen die kortom
geen volledige baan hebben, hebben het aanmerkelijk rustiger dan hun seksegeno-
ten in andere typen verdienerschappen. Zij besteden meer tijd aan zorg, maar
houden ook meer tijd over. Samengevat: een niet-traditioneel arrangement levert bij
de vrouw meer drukte op en bij de man meer rust. 
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Figuur 3.3 Gemiddeld bestede uren aan diverse activiteiten gedurende 1 week in oktober, naar verdienerstype en
geslacht, 1995

zorg = huishoudelijk werk, verzorging van kinderen, boodschappen en verzorgende hobby’s
participatie = arbeid, onderwijs en vorming, maatschappelijke participatie en informele hulpverlening
persoonlijk = sociale contacten, sport, spel en andere hobby’s, persoonlijke verzorging en overige bezigheden

Bron: SCP (TBO’95)

Als vrouwen en mannen behorend tot hetzelfde type huishouden met elkaar worden
vergeleken, zoals in figuur 3.4 , dan is duidelijk te zien dat het activiteitenpatroon12

in eenverdienershuishoudens veel seksespecifieker is dan in dubbelverdienershuis-
houdens. Bij eenverdieners is betaald werk het exclusieve terrein van de man en
voert de vrouw de hoofdmoot uit van de huishoudelijke taken en de kinderverzor-
ging. Voorts stijgt de tijd die vrouwen in eenverdienershuishoudens besteden aan
het onderhouden van sociale contacten, duidelijk uit boven de tijd die mannen
daaraan besteden. In dubbelverdienershuishoudens zijn weliswaar dezelfde accent-
verschillen in activiteitenpatroon tussen vrouwen en mannen waar te nemen, ze
zijn echter veel meer afgevlakt.
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eenverdienershuishouden (man)

anderhalfverdieners (man/vrouw)

dubbelverdieners

Figuur 3.4 Tijdsbesteding in uren per week aan diverse activiteiten, naar verdienerstype en geslacht, 1995
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overige verdieners

geenverdieners

activiteiten:

huishouden
boodschappen doen
kinderverzorging
verzorgende hobby’s
onderwijs en vorming
maatschappelijke participatie en informele hulpverlening
persoonlijke verzorging
sociale contacten
sport, hobby’s en spel
overigen

Bron: SCP (TBO’95)
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Het activiteitenpatroon van vrouwen en mannen in dubbelverdienershuishoudens
lijkt sterk op elkaar. Anderhalf- en overige verdieners liggen tussen deze twee
extremen in. Bij anderhalfverdienershuishoudens besteedt de man veel meer tijd
aan betaalde arbeid en de vrouw veel meer tijd aan het huishouden. De
kinderverzorging is iets evenwichtiger dan bij eenverdienershuishoudens, evenals
de tijd die besteed wordt aan sociale contacten. In huishoudens waar vrouwen meer
uren betaald werk verrichten dan mannen (de overige huishoudens), is het
sekseverschil binnen de meeste activiteiten niet erg groot, behalve op het gebied
van sportbeoefening. Als vrouwen meer werken dan hun man, met andere woorden,
komen het huishouden en de zorg voor kinderen voor gezamenlijke rekening en
schiet er voor de man meer tijd over voor persoonlijke bezigheden.  

De meeste tijdsdruk is te verwachten als kleine kinderen deel uitmaken van een
huishouden (Droogleever-Fortuyn 1993). In figuur 3.5 is de tijdsbesteding
uitgebeeld van vrouwen en mannen die een kind jonger dan 12 jaar hebben. De
verdieners zijn ingedeeld in traditionele eenverdieners, traditionele anderhalf-
verdieners en overige tweeverdieners (dit zijn de niet-traditionele anderhalfver-
dieners, de half-om-halfverdieners en de dubbelverdieners).  Het aantal rest-uren13

zegt iets over de drukte van de vrouwen en mannen in de verschillende huis-
houdenstypen. Het betreft een grove indicatie. Hoeveel resttijd er bijvoorbeeld
samen met de kinderen wordt doorgebracht (zonder dat het om pure verzorging
gaat), is niet uit deze gegevens op te maken. Afgelezen kan worden dat mannen die
kinderen hebben en leven in anderhalfverdienershuishoudens, gemiddeld
beschikken over de geringste hoeveelheid vrije tijd (tijd die niet wordt besteed aan
zorg of verplichtende participatie), te weten 46,1 uur per week.  Vrouwen met14

kinderen die behoren tot de overige tweeverdienershuishoudens volgen hen op de
voet, zij hebben maar 1,5 uur meer tijd over. Vrouwen in traditionele eenverdie-
nershuishoudens die kinderen hebben, houden van iedereen de meeste tijd over
voor niet-gebonden activiteiten (55,2 uur per week). 

Besteden degenen die werken nu minder tijd aan kinderen en huishouden dan
degenen die niet werken? Uit analyses op het Tijdbestedingsonderzoek blijkt dat
vrouwen in traditionele eenverdienershuishoudens ongeveer 3 uur meer tijd aan
kinderverzorging en 4 uur meer aan het huishouden besteden dan vrouwen in
anderhalfverdienershuishoudens. Dit komt sterk overeen met de resultaten van het
onderzoek van Meijer (1997), dat is verricht onder vrouwen met kinderen jonger
dan 5 jaar en vrouwen met kinderen van 5 jaar of ouder. Vrouwen met heel jonge
kinderen besteden in het algemeen veel meer tijd aan de kinderen dan vrouwen met
schoolgaande kinderen, of ze nu werken of niet. Verder constateert Meijer dat
vrouwen die een baan van meer dan 23 uur hebben, 3 uur minder per week aan hun
kind besteden dan vrouwen die een baan van minder dan 23 uur per week hebben,
en 1 uur per week minder dan vrouwen die niet werken, onafhankelijk van de
leeftijd van de kinderen. Hieruit concludeert zij dat een “moeder met baan niet
minder tijd besteedt aan haar kinderen” (Meijer 1997: 30). Tot eenzelfde slotsom
komt Van der Lippe in hoofdstuk 5 van deze publicatie. 
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Figuur 3.5 Tijdsbesteding van vrouwen en mannen met kinderen jonger dan 12 jaar in drie typen huishoudens, 1995

Dit is de tijd die resteert nadat van de ‘persoonlijke tijd’ (zie figuur 3.3) 56 uur is afgetrokken, wat staat voor dea

gemiddelde slaaptijd.

Bron: SCP (TBO’95)

3.6 Een kwestie van kiezen?

Symmetrie in de verdeling van betaalde arbeid komt weinig voor en is, zo blijkt uit
divers onderzoek, ook bijna nooit de wens van paren als zij kinderen hebben
(Tijdens et al. 1994; De Jong en De Olde 1994; Kunnen et al. 1995). Zowel
vrouwen als mannen zijn in hoge mate tevreden met een situatie waarin de vrouw
minder uren betaald werk per week verricht dan de man. Hierbij moet worden
aangetekend dat feitelijke mogelijkheden en bestaande situaties altijd van invloed
zijn op het uitspreken van voorkeuren. Een vrouw die haar kansen op de arbeids-
markt laag inschat, zal minder snel een voorkeur uitspreken voor tweeverdiener-
schap dan een vrouw die ervaren heeft dat ze gemakkelijk een baan kan krijgen. Bij
een vrouw met kinderen wier partner moeilijk in deeltijd kan (of zegt te kunnen)
werken, ligt de keuze voor een deeltijdbaan meer voor de hand dan de keuze voor
een voltijdbaan.

Uit tabel 3.8, overgenomen uit het meest recente Trendrapport aanbod van arbeid
van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) (Kunnen et al.
1995), kan worden opgemaakt dat het merendeel van de werknemers tevreden is
met het aantal uren dat zij werken. Van de werkende vrouwen is 32% niet tevreden,
van de werkende mannen 24% (alle niet-omkaderde percentages in tabel 3.8
opgeteld). Bij de vraagstelling is het urental van de partner als gegeven beschouwd.
Als mannen een andere omvang van hun baan wensen, dan willen zij meestal (in
totaal: 15%, dat is 65% van de ontevredenen) een kleinere baan. Dit is op zichzelf
begrijpelijk, omdat de meeste mannen al voltijds werken. Van de vrouwen die
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ontevreden zijn, wil het grootste deel meer werken dan zij nu werken (in totaal
17%, dat is 52% van de ontevredenen). Dit is nieuw: in de peiljaren 1986 en 1992
wilde het grootste deel van de niet-tevreden werkneemsters liever een baan van
geringere omvang dan hun huidige. 

Het OSA-onderzoek beperkt zich tot de wensen van degenen die een baan hebben.
Uit een onderzoek onder vrouwen tussen de 25 en 45 jaar, blijkt dat tweederde van
degenen die geen baan hebben liever wel zou werken Maassen van den Brink en
Groot 1994; Tijdens et al. 1994). Ook in het onderzoek onder ouders van jonge
kinderen van De Jong en De Olde (1994) zijn de vrouwen die geen betaalde baan
hebben het meest ontevreden met hun (niet-) arbeidssituatie van alle vrouwen in dit
onderzoek (41% zou liever werken, p. 146).

Tabel 3.8 Gewenste en feitelijke urental (per week), van werkende vrouwen en mannen, 1994 (in procenten)

vrouwen

gewenst 1 tot 12 uur 12 tot 23 uur 24 tot 34 uur 35 tot 44 uur 44+ uur totaal
feitelijk
1 tot 12 uur 7 5,5 0,6
12 tot 23 uur 24,2 5,3 1,7
24 tot 34 uur 2,5 16,1 3,6
35 tot 44 uur 1,1 10,2 20,8
44+ uur
totaal 100%

mannen
gewenst 1 tot 12 uur 12 tot 23 uur 24 tot 34 uur 35 tot 44 uur 44+ uur totaal
feitelijk
1 tot 12 uur
12 tot 23 uur 1,4 0,6
24 tot 34 uur 4,8 2
35 tot 44 uur 1,4 12,4 69 5,4
44+ uur 0,7 1
totaal 100%

Bron: OSA (Arbeidsaanbodpanel 1994)

De OSA heeft haar panel ook gevraagd welke verandering van hun arbeidsduur zij
zouden prefereren, als het wel mogelijk zou zijn dat de partner het aantal arbeids-
uren daaraan zou aanpassen. Uit de antwoorden blijkt dat dan een veel groter deel
van de mannen (namelijk 30%) het aantal arbeidsuren zou terugbrengen, terwijl
9% in dat geval meer zou gaan werken. Vrouwen zouden dan in 18% van de
gevallen minder willen werken en 28% zou meer gaan werken. Als het alleen aan
de werknemers zelf lag, dan zou de verdeling van de arbeid in bijna de helft van de
huishoudens veranderen. Eerder genoemd onderzoek dat specifiek is gericht op
vrouwen in de leeftijd tussen 25 en 45 jaar (verricht in 1991 en 1992; Maassen van
den Brink en Groot 1994; Tijdens et al. 1994) laat het maken van een onderscheid
tussen vrouwen in verschillende levensfasen toe. Ongeveer één van de drie
werkende vrouwen is niet tevreden met de omvang van hun eigen baan. Degenen
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onder hen die geen kinderen hebben, uiten als enigen de wens om minder te
werken; ook zijn zij de enigen die er geen behoefte aan hebben dat hun partner
minder gaat werken. Vrouwen met kinderen zouden meer uren willen werken dan
op dit moment en zien hun partner het liefst de werkweek verkorten, zodat deze
meer tijd kan besteden aan het huishouden en de verzorging van de kinderen.
Slechts weinig werkende paren met kinderen hebben voorkeur voor een volledig
symmetrische verdeling van arbeidsuren. 

Waarom slagen veel mensen er niet in het arbeidsarrangement te realiseren dat het
meest aan hun wensen voldoet? Het argument inkomensverlies lijkt voor de hand te
liggen bij een niet vervulde wens tot verkorting van de arbeidsduur. Dit blijkt, uit
het onderzoek van Maassen van den Brink en Groot (1994), met name te gelden
voor mannen. Vrouwen die minder willen werken, voelen zich op de eerste plaats
belemmerd door de eisen die hun werkgever aan hen stelt en pas in tweede instantie
door het inkomensverlies (Maassen van den Brink en Groot (1994).

Een van de omstandigheden waaraan paren met kinderen zich nu, in de jaren
negentig in Nederland, aanpassen als zij beslissingen nemen over het aantal uren
dat zij betaald werken, is de mogelijkheid van kinderopvang (zie ook hoofd-
stuk 10). Hoewel het aantal formele kinderopvangplaatsten in de jaren negentig
enorm is toegenomen (van 16.000 plaatsen in 1988 tot 71.000 in 1996; SGBO
1997), kan nog steeds maar een kleine minderheid van de kinderen van werkende
ouders opgevangen worden (in totaal is er slechts plaats voor ongeveer 7% van de
0-3-jarigen in een gesubsidieerd kinderdagverblijf (SGBO 1997). In de praktijk
blijken vooral ouders met een bovenmodaal inkomen van de formele opvang-
mogelijkheden gebruik te maken. Veel vaker maken ouders gebruik van informele
vormen van opvang, deels gedwongen door het beperkte aantal formele mogelijk-
heden, deels omdat zij dit prefereren. Op dit moment is wel degelijk een direct
verband te zien tussen de mate van arbeidsparticipatie van vrouwen en de mate
waarin zij gebruikmaken van formele kinderopvang, maar de samenhang is niet
heel sterk (Maassen van den Brink en Groot 1994: 93). Met andere woorden: het is
niet helemaal duidelijk in hoeverre vrouwen meer uren op de arbeidsmarkt zouden
participeren als zij gemakkelijker toegang hebben tot (betaalbare en goede) kinder-
opvangfaciliteiten. Onderzoek onder jonge moeders wijst wel uit dat velen voordat
zij kinderen kregen het voornemen hadden meer te werken en meer gebruik te
maken van kinderopvang dan zij uiteindelijk deden. Gebrek aan kinderopvang
wijzen zij als een van de oorzaken aan (De Jong en De Olde 1994).

Een andere belemmering om het gewenste urental te realiseren is de oneven-
wichtige verdeling van vol- en deeltijdbanen op de arbeidsmarkt. Deeltijdbanen
zijn onevenredig verdeeld over beroepen en sectoren. Juist in beroepen en sectoren
waar veel vrouwen werkzaam zijn, is deeltijdarbeid goed mogelijk. In de typische
vrouwenberoepen (bv. in de verpleging) is dan ook te zien dat vrouwen relatief
vaak na de geboorte van hun kind blijven werken of na verloop van tijd
herintreden. In beroepen en sectoren waar het merendeel van de werkers een
voltijdbaan heeft, is te zien dat relatief veel vrouwen stoppen met werken na het



77

krijgen van kinderen (Maassen van den Brink en Groot 1994). Zo dwingt de
arbeidsmarkt een bepaalde verdelingsstrategie van arbeidsuren af. Uit kwalitatief
onderzoek (De Jong en De Olde 1994) kan worden opgemaakt dat het vaak
moeilijk is om in sectoren waar deeltijdarbeid ongebruikelijk is, een wens tot
reductie van urental te uiten. In veel sectoren en beroepen wordt deeltijdwerk als
onwerkbaar voor hun bedrijfsvoering beschouwd.

Tabel 3.9 illustreert dat de verdeling van arbeidsuren binnen het huishouden
afhankelijk is van de mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt. Bekend is dat de
overheid meer deeltijdbanen heeft dan de marktsector en dat deze deeltijdbanen
meer verspreid voorkomen in de verschillende lagen van de organisatie. Daar komt
bij dat de overheid meer gezinsvriendelijke maatregelen heeft getroffen. Zo biedt zij
meer mogelijkheden voor kinderopvang en zorgverlof. De tabel geeft aan dat zowel
vrouwen als mannen die in een half-om-halfverdienershuishoudens verkeren,
onevenredig vaak een baan bij de overheid hebben (resp. 29% en 33%). Van de
mannen werkt bovendien een relatief groot deel als zelfstandige (in tabel vallen
deze onder ‘anders’), wat de mogelijkheid schept om zelf het aantal werkuren te
bepalen. Anderzijds zijn de vrouwen die een voltijdbaan hebben onevenredig vaak
werkzaam in de marktsector (80% van de anderhalfverdieners (vr/man) en 84%
van de dubbelverdieners). 

Tabel 3.9 Verdeling van arbeidsuren binnen huishouden, naar sector van de arbeidsmarkt, 1994

vrouw man

markt overheid anders/niet markt overheid anders/niet
eenverdiener vrouw 78,2 17,1 4,8 0 0 100
eenverdiener man 0 0 100 81,9 16,6 1,5
anderhalfverdieners (vr/man) 80,2 19,3 0,5 66,4 23,9 9,7
anderhalfverdieners (man/vr) 75,8 18,9 5,4 78 21,6 0,4
half-om-halfverdieners 64,6 28,8 6,6 58,5 32,6 8,9
dubbelverdieners 84,2 15,3 0,6 85,4 14,4 0,2
geenverdieners 0 0 100 0 0 100

Bron: CBS (WBO’93/’94) SCP-bewerking

Vrouwen zijn, zo is eerder aangetoond, vaker ontevreden over hun (non-)partici-
patie in de arbeidsmarkt dan mannen. Het verdelingsmechanisme tussen twee
partners is de laatste te noemen belemmering voor vrouwen om het gewenste
urental te werken. Dit is een thema dat ook in andere hoofdstukken aan de orde
komt,  maar hier vooral in verband wordt gebracht met verdienerstypen. De meeste15

stellen die (nog) geen kinderen hebben zijn dubbelverdieners (43%) of anderhalf-
verdieners (m-v: 27%, tabel 3.6). Komen er kinderen, dan moet de tijd opnieuw
ingedeeld worden. Meestal bestaat de voorkeur om een deel van de totale arbeids-
tijd in te leveren en te besteden aan de verzorging van de kinderen. Waarom nu
levert vrijwel altijd de vrouw arbeidsuren in en de man niet? Dit heeft verschillende
achtergronden. Eén daarvan is de seksespecifieke inrichting van de samenleving,
die als vanzelfsprekend aan de moeder meer verantwoordelijkheden in de
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verzorging van kinderen en het huishouden toekent dan aan de vader (zie ook
hoofdstuk 9), die nog steeds vrouwenwerk lager beloont dan mannenwerk en die
van mannen volledige beschikbaarheid op de arbeidsmarkt verwacht. In verreweg
de meeste gevallen verdient een vrouw minder per uur dan haar partner en zijn er
voor een vrouwen meer mogelijkheden het urental terug te brengen dan voor haar
partner (zie o.a. Sociale atlas van de vrouw, deel 2 Hooghiemstra en Niphuis-Nell
1993). Dat de vrouw haar urental terugbrengt en de man niet, is daarom emotio-
neel, financieel en praktisch de meest voor de hand liggende beslissing op het
moment dat het paar kinderen krijgt. Een andere verdeling komt vooral tot stand
onder speciale omstandigheden (bv. als de man minder verdient dan de vrouw of
gemakkelijk in deeltijd kan werken of beide partners moderne rolopvattingen
hebben) of na moeizame onderhandeling. Zolang zorg en de beloning van betaalde
arbeid een dergelijk seksespecifiek karakter houden, blijft het logisch dat de vrouw
wel en de man geen arbeidstijd inlevert na het krijgen van kinderen. 

Ook andere studies duiden erop dat de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen met
kinderen beïnvloed wordt door de houding van beide partners tegenover het betaald
werken van vrouwen met kinderen, kinderopvang, gelijke verdeling van taken en
de inschatting van de geschiktheid van de partner voor het delen van taken. Als de
partners op deze punten sterk van mening verschillen, dan is de kans op conflicten
over de verdeling van taken (betaald en onbetaald) zeer groot. Vrouwen zijn
geneigd hun arbeidsuren aan te passen als het conflict te hoog oploopt (Maassen
van den Brink en Groot 1994).

3.7 Samenvatting en conclusie

In de jaren negentig bevinden zich onder de paren (met of zonder kinderen)  nage-
noeg evenveel eenverdieners als tweeverdieners. In nog maar een minderheid van
de paarhuishoudens is de man de enige verdiener. Dit hoofdstuk maakt duidelijk
dat de ene tweeverdiener de andere niet is. De grote groep tweeverdieners is
onderverdeeld in een aantal typen, variërend van dubbelverdieners tot half-om-half-
verdieners. Momenteel is het anderhalfverdienerstype, waarbij de man een voltijd-
baan en de vrouw een deeltijdbaan heeft, veruit de populairste verdeling van arbeid
binnen huishoudens met twee werkenden. Dubbelverdienerschap komt veel minder
vaak voor. Sinds de tweede helft van de jaren tachtig is het aandeel dubbelver-
dieners teruggelopen, terwijl klassieke anderhalfverdieners en half-om-halfverdie-
ners hun aandeel zagen groeien. Door de nadruk op anderhalfverdienerschap zijn
er nauwelijks huishoudens waarin de vrouw en de man evenveel uren werken. In
verreweg de meeste huishoudens werkt de man meer uren dan de vrouw. De arbeid
is, kortom, herverdeeld tussen de partners zonder dat de seksespecifieke verdeling
van taken is aangetast. 

Tweeverdieners hebben niet, zoals de naam suggereert, tweemaal zo veel te
besteden als eenverdieners. Bij lange na niet: ze verdienen slechts een kwart meer.
Dit is te begrijpen, omdat ze vaak anderhalfverdieners zijn en gemiddeld maar
ongeveer anderhalf maal zo veel uren werken als eenverdienershuishoudens.
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Tweeverdieners hebben echter minder dan anderhalf maal zo veel te besteden als de
gemiddelde eenverdiener. De verklaring is tweeërlei. Allereerst verkeren
tweeverdieners vaker dan eenverdieners in de beginfasen van hun carrière. Ten
tweede zijn de uurverdiensten van de vrouw (de tweede verdiener) in verreweg de
meeste gevallen lager dan die van de man. Dit leidt er ook toe dat het gemiddelde
aandeel door de vrouw verdiend inkomen binnen het huishouden weliswaar is
verhoogd, maar minder sterk dan de stijging van het gemiddelde aandeel door de
vrouw gewerkte uren binnen het huishouden.

De gezinsfase van het huishouden en het opleidingsniveau zijn zeer bepalend voor
de keuze voor een bepaalde verdeling van arbeid. Zolang paren nog geen kinderen
hebben, zijn ze in de meerderheid van de gevallen (onafhankelijk van opleidings-
niveau) tweeverdieners. Over het algemeen wordt er in deze fase veel (betaald)
gewerkt. Dubbelverdienerschap is geen uitzondering. Binnen deze fase komt
dubbelverdienerschap vaker voor bij hoog dan bij laag opgeleiden. In andere
gezinsfasen komt tweeverdienerschap veel minder voor en is dubbelverdienerschap
zeldzaam Na de geboorte van kinderen lijken de meeste stellen te kiezen voor
reductie van het aantal arbeidsuren: huishoudens met kinderen behoren veel vaker
tot de eenverdieners en anderhalfverdieners. De herverdeling is over het algemeen
klassiek. Zelden werkt de man in deeltijd. 
Wat gezinsfase, leeftijd van de vrouw en opleidingsniveau van de vrouw betreft,
loopt er een scheiding tussen de huishoudens met een eenverdienende man en
huishoudens met tweeverdieners. Binnen de laatste zijn ook duidelijk twee groepen
te onderscheiden: enerzijds de half-om-half- en klassieke anderhalfverdieners en
anderzijds de dubbel- en omgekeerde anderhalfverdieners. Het klassieke kost-
winnersmodel lijkt vooral voorbehouden aan een oudere generatie en aan lager
opgeleide huishoudens met kinderen. De anderhalf- en half-om-halfverdieners zijn
wat hoger opgeleid en hebben jongere kinderen. De dubbel- en omgekeerde half-
om-halfverdieners zijn veelal kinderloos, jong en hoog opgeleid.

Een niet-traditioneel arrangement levert de vrouw meer drukte en de man (iets)
meer rust op. Vrouwen die zich niet louter toeleggen op huishoudelijke en zorg-
taken, kortom vrouwen die werken, hebben het over het algemeen drukker dan
vrouwen wier man de enige kostwinner is. De eerste groep besteedt weliswaar min-
der tijd aan zorg en huishouden, maar deze reductie staat niet in verhouding tot de
extra uren die zij aan arbeid besteden. Daar tegenover staat dat mannen die hun
traditionele taak maar deels uitoefenen, dat wil zeggen geen volledige baan hebben,
meer tijd overhouden dan mannen die de hoofdkostwinner of enige kostwinner zijn,
ondanks het feit dat de eersten meer tijd aan zorg besteden. In huishoudens met
kinderen jonger dan 12 jaar blijken mannen die een anderhalfverdienersconstructie
hebben gerealiseerd, de minste tijd over te houden van iedereen, terwijl vrouwen
binnen traditionele kostwinnersarrangementen het rustiger hebben dan wie dan
ook. 

Huishoudens met kinderen realiseren veel vaker een traditionelere rolverdeling dan
huishoudens zonder kinderen. Gedwongen of niet, dat is de vraag. Desgevraagd
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geven paren aan dat zij de arbeid minder klassiek tussen elkaar zouden verdelen,
als zij daartoe de kans kregen: veel mannen zouden wel minder willen werken, veel
vrouwen meer. Een paar met kinderen staat voor de opgave werk en zorg met
elkaar te combineren. Obstakels om dit naar wens te laten verlopen, zijn te vinden
in zowel de organisatie van de arbeid (incl. het belasting- en sociale-zekerheids-
stelsel) als in de organisatie van zorg. De Commissie toekomstscenario’s stelt dan
ook terecht dat een gelijke verdeling van betaalde arbeid over de partners pas
gerealiseerd kan worden als er maatregelen worden genomen die zijn gericht op
herverdeling van arbeid (eerstens flexibilisering van de arbeidsmarkt en tweedens
individualisering van inkomensregelingen) enerzijds en op de omzetting van onbe-
taalde zorgarbeid in betaalde zorgarbeid (in casu uitbreiding van voorzieningen en
stimulering van zorgarbeid) anderzijds.16
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Zoals in de publicaties van het CBS, waarin gebruik wordt gemaakt van het Inkomenspanelonderzoek,1

zie bijvoorbeeld Bos (1996).
Hier zijn, in tegenstelling tot genoemd rapport, alleen inkomsten uit arbeid meegerekend, wat meer in2

de lijn ligt van een hoofdstuk over een- en tweeverdieners. 
Eenverdienende vrouwen werken gemiddeld 28 uur per week (WBO’93/’94, niet in tabel opgenomen).3

In 60% van de huishoudens met een eenverdienende vrouw, ontvangt de man een uitkering4

(WBO’93/’94, niet in tabel opgenomen).
Traditionele anderhalfverdieners werken gemiddeld 60 uur per week, niet-traditionele5

anderhalfverdieners 64 uur (WBO’93/’94, niet in tabel opgenomen). 
In 1994 kan nog slechts 6% van de hoger opgeleide stellen tot de half-om-halfverdieners worden6

gerekend (WBO’93/’94, niet in tabel opgenomen). 
Traditionele rolopvattingen zijn gedefinieerd als de mate van instemming met rolmodellen waarin een7

opleiding voor de vrouw relatief onbelangrijk is, de vrouw als vanzelfsprekend voor het huishouden en
gezin zorgt en op de arbeidsmarkt geen leidinggevende rol vervult.  
Hier zijn het inkomen uit arbeid en dat uit andere bronnen bij elkaar gevoegd.8

Geldt respectievelijk voor een netto-inkomen van minder dan 1.600 gulden en 4.901 gulden of meer per9

maand.
Als een hulp 3 à 4 uur per week werkt, voor 15 gulden per uur. 10

Met inbegrip van de eenverdienende vrouwen11

In het hier gebruikte TBO is het niet mogelijk om vrouwen en mannen die behoren tot een en hetzelfde12

huishouden met elkaar te vergelijken. Het betreft hier vergelijkingen tussen mannen die tot een bepaald
type huishouden worden gerekend en vrouwen die tot datzelfde type van huishouden worden gerekend. 
Deze indeling van verdienershuishoudens is gebruikt, omdat het aantal afzonderlijke huishoudenstypen13

in de steekproef te gering was om ze ieder apart op te nemen.
Dit is de tijd die resteert nadat van de ‘persoonlijke tijd’ (zie figuur 3.3) 56 uur is afgetrokken, wat staat14

voor de gemiddelde slaaptijd.
In hoofdstuk 5 wordt in dit verband gereferereerd aan rationele-keuzetheorieën en socialisatietheorieën15

en in hoofdstuk 8 aan gender-identiteitstheorieën.
Zie voor een uitgebreide bespreking van de voorstellen van de commissie hoofdstuk 10 van deze16

publicatie.

Noten bij hoofdstuk 3
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Bijlage bij hoofdstuk 3

Tabel B3.1 Typering verdieners, naar leeftijd van de vrouw, opleidingsniveau van de vrouw en gezinsfase,
B-coëfficienten logistische regressieanalyse, 1993/’94

eenver- eenver- anderhalf- anderhalf- half-om- dubbel- geenver-
diener diener verdieners verdieners half- verdieners dieners
vrouw man (vr/man) (man/vr) verdieners

leeftijd vrouw
15-24 jaar 0,09 -0,0905 0,6314 0,14 -0,0605 0,8431 0,0963
25-34 jaar -0,14 -0,0586 0,3851 0,5754 -0,0717 0,6856 -0,6981
35-44 jaar 0,05 0,0822 0,351 0,6398 0,3199 0,2389 -0,812
45-54 jaar 0,17 0,3704 -0,0032 0,2256 0,1599 -0,1454 -0,2924
55-64 jaar -0,17 -0,30 -1,36 -1,58 -0,35 -1,62 1,71

 
opleidingsniveau vrouw

laag -0,2138 0,4605 -0,6185 -0,3205 -0,6823 -0,5352 0,6012
midden -0,0399 0,0446 0,0103 0,1544 -0,1534 0,1227 -0,2123
hoog 0,25 -0,51 0,61 0,17 0,84 0,41 -0,39

gezinsfase
geen kind, vrouw < 40 jaar 0,2758 -1,0811 0,6754 -0,1625 0,0324 1,3728 -0,6958
jongste kind jonger dan
6 jaar -0,2836 0,6717 -0,5479 -0,1034 0,2263 -0,10332 0,24
jongste kind 6 tot 12 jaar -0,2394 0,4342 -0,1142 0,0271 -0,0314 -0,5237 0,033
jongste kind 12 tot 18 jaar -0,0814 0,1117 -0,105 0,2455 -0,1813 -0,0971 -0,0189
geen kind, vrouw � 40 jaar 0,33 -0,14 0,09 -0,01 -0,05 -0,65 0,44

Bron: CBS (WBO’93/’94) SCP-bewerking
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4  EENOUDERGEZINNEN, STIEFGEZINNEN EN NIET-VERZORGENDE
OUDERS

Marry Niphuis-Nell (SCP)

4.1 Inleiding

De voorliggende publicatie is primair gericht op de levensfase waarin kinderen
worden geboren en grootgebracht. Binnen deze afgrenzing wordt weer de meeste
aandacht besteed aan de meest voorkomende gezinsvorm met kinderen, die van
twee ouders van verschillend geslacht. Van dit statistisch gezien dominante gezins-
type wordt in een aantal afzonderlijke hoofdstukken de arbeidsverdeling belicht wat
betreft het verdienen van een inkomen, respectievelijk het verrichten van huis-
houdelijke en zorgtaken (hoofdstukken 2 en 5), en de aard van de relatie tussen
partners, respectievelijk tussen ouders en kinderen (hoofdstukken 7 en 8). In het
onderhavige hoofdstuk komen enkele andere vormen van ouderschap aan de orde
dan die van het oorspronkelijke tweeoudergezin. Van deze ouderschapsvormen zal
nagegaan worden in hoeverre zij in demografisch en sociaal-economisch opzicht
verschillen van de dominante gezinsvorm.

Onder de niet-dominante gezinsvormen is het eenoudergezin het meest voorko-
mende type (10% van de gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar), terwijl 
bovendien in deze gezinnen in het merendeel van de gevallen een vrouw aan het
hoofd staat (ca. 90% van de eenoudergezinnen). Dit zijn belangrijke redenen om
afzonderlijk aandacht aan dit gezinstype te besteden.
Andere gezinsvormen die onderscheiden kunnen worden zijn stiefgezinnen, lesbo-
en homogezinnen en collectieve vormen van wonen zoals het wonen in een woon-
groep of in een centraalwonenproject. Van deze gezinsvormen is het stiefgezin de
vaakst voorkomende vorm - zij maken 3% uit van alle gezinnen met kinderen
jonger dan 18 jaar - en zij worden veelal gevormd na een periode van alleenstaand
ouderschap van een van de twee partners, meestal van de vrouw. Ook aan stiefge-
zinnen wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed.
De resterende gezinsvormen met minderjarige kinderen zijn zeldzaam, wat onder
meer tot gevolg heeft dat zij in de databestanden die het SCP ter beschikking staan
niet of in onvoldoende aantallen voorkomen. Dat geldt ook voor de grootste
landelijke enquêtes zoals de Woningbehoeftenonderzoeken. Het is daardoor niet
mogelijk om na te gaan of en in hoeverre zij verschillen van andere gezinsvormen.

Wanneer de aandacht gericht is op de levensfase met kinderen, verdient niet alleen
het samenwonen met kinderen aandacht, maar ook het verschijnsel van de niet-
verzorgende ouder. Dit type ouderschap ontstaat in de regel na een (echt)scheiding
en is in het merendeel van de gevallen een aangelegenheid van vaders, hetgeen
onverlet laat dat toch nog zo’n 20% van de niet-verzorgende ouders moeders zijn.
De toename van het aantal niet-verzorgende ouders in de afgelopen decennia is een
van de factoren die ertoe hebben geleid dat voor een toenemend deel van de ouders
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(en kinderen) de familiestructuur complexer is geworden. Zowel moeders als vaders
worden daarmee geconfronteerd, zij het overwegend vanuit verschillende posities.

Zoals gezegd gaat in dit hoofdstuk de meeste aandacht uit naar eenoudergezinnen.
Bij de behandeling van eenoudergezinnen (§ 4.2) valt het accent op de vraag naar
hun maatschappelijke positie in vergelijking met tweeoudergezinnen, alsmede op
de vraag of hun positie in de afgelopen periode is verbeterd of niet. Van de maat-
schappelijke positie van stiefgezinnen en van niet-verzorgende ouders (§ 4.3) is
minder bekend en er wordt daarom slechts kort op ingegaan. 

4.2 Eenoudergezinnen

4.2.1 Inleiding

Sinds de jaren tachtig kunnen eenoudergezinnen zich verheugen in een toege-
nomen belangstelling van wetenschap en beleid. De reden voor deze belangstelling
ligt in hun sinds de jaren zeventig toegenomen aantal - zowel absoluut als relatief -
in combinatie met het besef dat hun maatschappelijke positie gemiddeld slechter is
dan die van tweeoudergezinnen. Dat geldt met name voor de financiële positie van
alleenstaande moeders. In armoedeonderzoek treft men dan ook steevast een over-
vertegenwoordiging van eenoudergezinnen aan onder de arme bevolkingsgroepen.
Ook internationale organisaties hebben aan het economische aspect van alleen-
staand ouderschap de nodige aandacht besteed (EC 1982 en 1992; OECD 1987 en
1990).  En recentelijk werd ook het door de Verenigde Naties uitgeroepen Inter-1

nationale jaar van het gezin 1994 voor Nederland afgesloten met een speciale
conferentie over eenoudergezinnen (Van der Avort et al. 1995). 
Naast de maatschappelijke positie van de alleenstaande ouder staat vooral ook de
ontwikkeling van kinderen in eenoudergezinnen sterk in de belangstelling. Zo
wijdde Van Gelder (1989) een literatuuronderzoek aan dit thema en gingen
Dronkers (1992) en Bosman (1993) in op de onderwijskansen van kinderen die
opgroeien in een eenoudergezin. Op de invloed van echtscheiding en alleenstaand
ouderschap op de ontwikkeling van kinderen wordt in dit hoofdstuk niet ingegaan.

In de stroom van de toegenomen aandacht voor eenoudergezinnen in de jaren
tachtig bracht ook het Sociaal en Cultureel Planbureau een studie uit over dit
onderwerp (Van Delft en Niphuis-Nell 1988). Deze studie was vooral geïnspireerd
door en gericht op het hoge gebruik van voorzieningen door eenoudergezinnen.
Daarnaast werden enkele algemene aspecten van de leefsituatie onderzocht, zoals
arbeidsmarktparticipatie, inkomensniveau en huisvestingssituatie. Het zijn deze
aspecten van de leefsituatie die in deze paragraaf worden geactualiseerd. De vraag
waarop een antwoord wordt gezocht is die naar een verbetering (of verslechtering)
in de afgelopen periode van de maatschappelijke positie van eenoudergezinnen in
vergelijking met tweeoudergezinnen. Voorafgaand aan een analyse van de maat-
schappelijke positie worden eerst in de volgende subparagraaf veranderingen en
continuïteiten geschetst in een aantal demografische kenmerken van een- en
tweeoudergezinnen. 
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Voor deze paragraaf over eenoudergezinnen fungeren als belangrijkste databronnen
de Woningbehoeftenonderzoeken (WBO) van 1985/’86 en 1993/’94. De
gehanteerde definitie van een eenoudergezin is dezelfde als die in de eerdere
SCP-publicatie over eenoudergezinnen: een huishouden bestaande uit een ouder die
niet samenwoont met een vaste partner (gehuwd of niet-gehuwd) en ten minste één
thuiswonend kind jonger dan 18 jaar.  2

In de analyse in deze paragraaf wordt gewerkt met subgroepen alleenstaande
ouders naar sekse en burgerlijke staat. In een aantal gevallen leidt dat tot zeer
kleine steekproefaantallen. In de tabellen zijn gegevens over subgroepen kleiner
dan n = 25 weggelaten (aangegeven met #). Dit is de reden dat alleenstaande
verweduwde vaders en alleenstaande ongehuwde vaders niet apart zijn vermeld.3

4.2.2 Demografische kenmerken

Sinds 1970 nam het jaarlijks aantal echtscheidingen in versneld tempo toe, tot het
in het midden van de jaren tachtig een piek bereikte van 34.000 ’s jaars. Daarna
zakte het aantal terug tot 28.000 per jaar in de periode 1987-1992. Vervolgens
werden in de periode 1994-1996 opnieuw hoge aantallen echtscheidingen waarge-
nomen, variërend tussen 34.000 en 36.000 (CBS 1994 en 1997a). De sterke stijging
in deze laatste jaren moet overigens niet alleen worden toegeschreven aan een
toegenomen echtscheidingsgeneigdheid. Zij is vermoedelijk voor het grootste deel
een gevolg van de in 1993 ingevoerde vereenvoudiging van het echtscheidings-
procesrecht, waardoor er een versnelde procesgang is ontstaan.

Tabel 4.1 Eenoudergezinnen en kinderen in eenoudergezinnen, 1971-1994 (in absolute aantallen en procenten)

eenoudergezinnen 0-17-jarigen die leven in 
een eenoudergezin

abs. in % van alle gezinnen met abs. in % van allea

kind(eren) jonger dan 18 jaar 0-17-jarigen
1971 107.500 . 182.800 .
1981 153.600 8 261.100 7
1986 203.300 10 319.600 9
1990 191.500 11  296.600 9
1994 180.200 10  285.700 9b

De berekeningen voor 1981 tot en met 1994 zijn gebaseerd op het gemiddelde aantal kinderen beneden dea

18 jaar per eenoudergezin zoals dit bleek uit de WBO’s ’81 tot en met ’93/’94. Deze aantallen bedroegen voor
1981: 1,7 en voor de latere jaren steeds 1,6.
De berekening van het absolute aantal eenoudergezinnen voor 1994 is tot stand gekomen met behulp van deb

huishoudweegfactor; berekeningen van absolute aantallen voor individuen in een- (of twee)oudergezinnen in
deze tabel (en in andere tabellen met betrekking tot eenoudergezinnen) komen tot stand met behulp van de
personenweegfactor. Het absolute aantal eenoudergezinnen berekend met behulp van de personenweegfactor
levert voor 1994 het getal 190.500 op. Het absolute aantal berekend met behulp van de huishoudweegfactor
(dus: 180.200) wordt voor het huishoudensoverzicht in deze tabel als het meest betrouwbaar beschouwd.  

Bron: 1971: Olde Daalhuis (1978: 71); 1981-1993: CBS (WBO’81, ’85/’86, ’89/’90, ’93/’94) SCP-bewerking
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Het aandeel echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken vormde
in de jaren tachtig een afnemend deel van alle echtscheidingen. In 1988  ging het4

om 58% van de echtscheidingen, in de jaren negentig fluctueert dit aandeel dicht
rond de 50% (CBS 1996 en 1997b). 

De hiervoor genoemde golven in de echtscheidingsaantallen zijn tot op zekere
hoogte terug te vinden in de aantallen eenoudergezinnen. Van 1971 tot 1986 steeg
het aantal eenoudergezinnen van 107.500 naar 203.300. In de daaropvolgende
periode lag het aantal beneden deze piek van 1986, althans tot in 1994 (tabel 4.1).
Het is alleszins denkbaar dat de echtscheidingsgolf van 1994 en 1995 ook in het
aantal eenoudergezinnen een toename heeft veroorzaakt. Tot aan het volgende
WBO, in 1997/’98, zal echter onduidelijk blijven hoe groot die toename precies is.

Hoewel de absolute aantallen eenoudergezinnen fluctueren met de golfbewegingen
van de echtscheiding, is hun relatieve aandeel sinds 1986 opmerkelijk constant.
Toen zowel als nu zijn 10% van alle gezinnen met ten minste één kind jonger dan
18 jaar eenoudergezinnen en 90% tweeoudergezinnen. 
Deze 10% is, bezien in een historisch perspectief van niet alleen de afgelopen
decennia maar van de afgelopen eeuwen, een betrekkelijk bescheiden aandeel. In
voorgaande eeuwen, tot in de negentiende of begin twintigste eeuw toe, lag het
aandeel eenoudergezinnen naar schatting tussen de 15% en 20% (Niphuis-Nell
1995). Verweduwing was toen verreweg de belangrijkste, om niet te zeggen de
enige oorzaak.

Echtscheiding als de numeriek gezien belangrijkste ontstaanswijze van
alleenstaand ouderschap is een betrekkelijk nieuw verschijnsel, dat pas in de jaren
zeventig verweduwing als belangrijkste ontstaanswijze voorbijstreefde. In 1971
bestond nog bijna de helft (47%) van de eenoudergezinnen uit verweduwde
gezinnen. In 1981 was dit aandeel teruggelopen naar 29%, terwijl inmiddels 53%
werd gevormd door gescheiden eenoudergezinnen (zie tabel 4.2). Rond 1970 was
het echtscheidingsniveau nog laag, terwijl de gemiddelde levensverwachting
inmiddels al zeer hoog was geworden. Daarom kan verondersteld worden dat rond
1970 het aandeel eenoudergezinnen onder alle gezinnen een historisch laagtepunt
heeft gekend.

Sinds de jaren tachtig hebben gescheiden eenoudergezinnen hun dominante positie
nog verder versterkt (63% in 1994), maar dit decennium laat ook een nieuwe
ontwikkeling zien, die bestaat uit een sterke toename van ongehuwde alleenstaande
ouders. In 1981 vormen zij nog 10% van alle alleenstaande ouders, in 1994 is dit al
bijna een kwart (23%). Ook deze toename moet grotendeels op het conto
geschreven worden van scheidingen, zij het dat het hier gaat om het uit elkaar gaan
van ongehuwd samenwonende ouders. Bekend is dat de scheidingskans bij
ongehuwd samenwonenden aanzienlijk hoger is dan bij gehuwd samenwonenden,
ook als er kinderen zijn (zie hoofdstuk 2). Deze achtergrond wordt duidelijk
weerspiegeld in de burgerlijke staat van alleenstaande ouders in de jaren negentig.
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Tabel 4.2 Alleenstaande ouders, naar sekse en burgerlijke staat, 1971-1994 (in absolute aantallen en procenten)

1971        1981    1986       1990      1994    

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

totaal 107.500 100 153.600 100 203.300 100 191.500 100 180.200 100

naar sekse

vrouwen 91.400 85 136.400 89 180.900 89 167.400 87 160.600 89
mannen 16.100 15 17.200 11 22.500 11 24.000 13 19.600 11

naar burgerlijke staat en sekse

verweduwd 50.600 47 44.400 29 34.900 17 22.900 12 17.200 10
vrouwen 42.100 39 37.100 24 29.100 14 16.200 9 12.300 7
mannen 8.500 8 7.300 5 5.800 3 6.700 4 4.900 3a

gescheiden 33.600 31 81.300 53 119.800 59 116.500 61 113.400 63
vrouwen 30.000 28 73.900 48 105.500 52 101.400 53 101.300 56
mannen 3.600 3 7.400 5 14.300 7 15.100 8 12.100 7

gehuwd 13.300 12 13.100 9 17.400 9 13.300 7 8.600 5b

vrouwen 10.000 9 11.400 7 15.400 8 11.600 6 7.300 4
mannen 3.300 3 1.700 1 2.000 1 1.700 1 1.300 1

ongehuwd 10.000 9 14.800 10 31.200 15 38.700 20 41.000 23
vrouwen 9.300 9 14.000 9 30.900 15 38.200 20 39.600 22
mannen 700 1 800 1 300 0 500 0 1.300 1a

De steekproefaantallen alleenstaande ongehuwde vaders zijn in geen enkel WBO gelijk aan of groter dan 25; dea

steekproefaantallen alleenstaande verweduwde vaders zijn in het WBO’85/’86 en WBO’89/’90 wel gelijk aan of
groter dan 25, in het WBO’93/’94 is dat niet het geval. In deze tabel, die beoogt een totaaloverzicht te geven, zijn
niettemin de - gewogen en opgehoogde - aantallen om redenen van compleetheid wel vermeld. In alle overige
tabellen waarin wordt uitgesplitst naar burgerlijke staat en sekse, zijn alleenstaande ongehuwde vaders en
alleenstaande verweduwde vaders vanwege deze kleine steekproefaantallen niet in de tabel vermeld; wel zijn
beide categorieën steeds meegeteld bij de totaalcategorie van alle alleenstaande vaders.
Deze categorie omvat gehuwden en gescheidenen van tafel en bed.b

Bron: 1971: geschat op basis van Olde Daalhuis (1978: 109) en Van ’t Klooster-van Wingerden et al. (1979); 
1981-1993: CBS (WBO’81, ’85/’86, ’89/’90, ’93/’94) SCP-bewerking

De verdeling van alleenstaand ouderschap over de seksen is sinds de jaren tachtig
redelijk stabiel. Negen op de tien eenoudergezinnen zijn moedergezinnen, één op
de tien is een vadergezin (tabel 4.2). In voorgaande eeuwen, toen verweduwing de
dominante ontstaanswijze van alleenstaand ouderschap was, lag deze verhouding
naar schatting op zeven moedergezinnen tegenover drie vadergezinnen
(Niphuis-Nell 1995). Van deze historische verhouding is in 1971 nog een staartje
terug te vinden met een aandeel vadergezinnen van 15%.
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Tabel 4.3 Leeftijd van ouders in een- en tweeoudergezinnen, 15-64-jarigen, 1985/’86 en 1993/’94

gemiddelde leeftijd (jaren) leeftijdsverdeling, 1994 (in procenten)

1986 1994 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
jaar jaar jaar jaar jaar

alleenstaande ouders 39 38 4 27 48 18 3

alleenstaande moeders 38 38 5 29 48 17 2
van wie

verweduwd 45 43 1 14 46 29 10
 gescheiden 38 39 3 23 52 20 2
 ongehuwd 30 33 11 48 36 5 -

alleenstaande vaders 46 43 1 14 51 26 8
van wie

 gescheiden 45 43 - 12 53 27 8

moeders in
tweeoudergezinnen 39 39 1 26 50 21 2

vaders in tweeoudergezinnen 39 39 1 26 48 23 2
Bron: CBS (WBO’85/’86 en ’93/’94) SCP-bewerking

Andere demografische kenmerken van eenoudergezinnen zijn de leeftijd van
ouders en kinderen en het aantal kinderen per gezin. Een leeftijdsverschil tussen
(alle) ouders in een- en tweeoudergezinnen is er niet; zij zijn gemiddeld 38 à
39 jaar oud (tabel 4.3). Wel doen zich verschillen voor tussen subgroepen alleen-
staande ouders naar sekse en burgerlijke staat: alleenstaande vaders zijn ouder dan
alleenstaande moeders en verweduwde moeders zijn ouder dan ongehuwde
moeders. In deze verhoudingen zijn geen veranderingen opgetreden in de periode
1986-1994. 
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Tabel 4.4 Aantal kinderen  in een- en tweeoudergezinnen, 1985/’86 en 1993/’94a

gemiddeld aantal kinderen verdeling naar kindertal, 1994 (in procenten)

1986 1994 1 kind 2 kinderen 3 of meer kinderen

eenoudergezinnen 1,8 1,7 47 37 16

moedergezinnen 1,8 1,8 47 37 17
waarvan

ver weduwd 2,1 1,9 34 46 20
gescheiden 1,9 1,8 42 39 19
ongehuwd 1,5 1,5 64 26 11

vadergezinnen 1,6 1,5 53 41 6
waarvan

gescheiden 1,5 1,4 59 37 4

tweeoudergezinnen 2,1 2,1 26 49 24
Inclusief kinderen van 18 jaar en ouder.a

Bron: CBS (WBO’85/’86 en ’93/’94) SCP-bewerking

Tabel 4.5 Leeftijd van kinderen  in een- en tweeoudergezinnen, 1985/’86 en 1993/’94a

gemiddelde leeftijd (jaren) aanwezigheid van kind(eren) in bepaalde
leeftijdscategorieën, 1994 (in procenten)

1986 1994 0-3 jaar 4-11 jaar 12-17 jaar � 18 jaar 

eenoudergezinnen 11,4 10,2 19 55 52 14

moedergezinnen 11,1 10,0 21 56 50 13
waarvan

verweduwd 14,7 13,8 6 34 81 30
gescheiden 11,6 10,9 14 57 57 15
ongehuwd 5,8 6,4 43 62 21 3

vadergezinnen 14,0 12,0 6 43 64 19
waarvan

gescheiden 14,3 12,0 4 48 62 12

tweeoudergezinnen 9,6 8,7 37 54 43 15
Inclusief kinderen van 18 jaar en ouder.a

Bron: CBS (WBO’85/’86 en ’93/’94) SCP-bewerking

De kinderschaar in tweeoudergezinnen is omvangrijker en jeugdiger dan in
eenoudergezinnen (tabellen 4.4. en 4.5). Dat is zowel in 1986 als in 1994 het geval.
Ook hier doen zich verschillen voor tussen subgroepen alleenstaande ouders.
Alleenstaande vaders en ongehuwde moeders komen overeen wat betreft het kleine
aantal kinderen dat zij hebben, maar zij verschillen duidelijk wat betreft de leeftijd
van hun kinderen. In ongehuwde moedergezinnen is de leeftijd van de kinderen
laag - hun kinderen zijn gemiddeld zelfs jonger dan de kinderen in tweeouder-
gezinnen, terwijl in vadergezinnen de leeftijd van de kinderen juist aan de hoge
kant is. Ook deze verhoudingen zijn constant gebleven in de periode 1986-1994.
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Een kleine verandering waarop geattendeerd kan worden is de ‘verjonging’ van de
leeftijdsopbouw van de kinderen in gezinnen. In 1994 is hun gemiddelde leeftijd in
zowel een- als tweeoudergezinnen ongeveer één jaar lager dan in 1986. Deze
verschuiving kan worden toegeschreven aan het oplopende aantal geboorten in de
aangegeven periode. In de periode 1975-1986 werden er jaarlijks tussen de 170.000
en 181.000 kinderen geboren, in de periode 1987-1994 varieerde dit aantal tussen
185.000 en 199.000 (CBS 1994).
Deze verjonging van de leeftijdsopbouw van kinderen in gezinnen doet zich voor in
alle subgroepen, met uitzondering van de ongehuwde moedergezinnen. In deze
gezinnen is de gemiddelde leeftijd van de kinderen in 1994 juist hoger dan in 1986.
Dit kan erop wijzen dat met de toevloed van ongehuwde alleenstaande moeders, die
voor een toenemend deel beschouwd kunnen worden als voormalige samenwoners,
hun demografische en sociaal-economische profiel wat meer gaat lijken op dat van
gescheiden alleenstaande moeders. 

4.2.3 Sociaal-economische kenmerken

Opleidingsniveau

In de afgelopen decennia is het opleidingsniveau van de jonge generaties die hun
studie afsloten voortdurend gestegen, waarbij in de jaren tachtig de meisjes hun
dagopleiding inmiddels op een gemiddeld even hoog niveau beëindigden als de
jongens (Niphuis-Nell 1992). De effecten van beide ontwikkelingen zijn, niet
verwonderlijk, terug te vinden in het opleidingsniveau van moeders en vaders in
tweeoudergezinnen, evenals in alle subgroepen eenoudergezinnen (tabel 4.6).
Daarbij zijn de verschillen tussen een- en tweeoudergezinnen van dezelfde aard
gebleven. Dat wil zeggen dat het opleidingsniveau van moeders in eenouder-
gezinnen iets, maar niet veel, lager was en is dan van moeders in tweeouder-
gezinnen. Bij vaders in eenoudergezinnen valt veeleer op dat hun aandeel met een
middelbare opleiding laag is in vergelijking met vaders in tweeoudergezinnen.
Anders gezegd: een hoger aandeel alleenstaande vaders heeft ofwel een lagere
ofwel een hogere opleiding. Een dergelijke tendens tot een polaire verdeling van
opleidingsniveaus bij alleenstaande vaders doet zich zowel in 1986 als in 1994
voor.
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Tabel 4.6 Opleidingsniveau  van ouders in een- en tweeoudergezinnen, 1985/’86 en 1993/’94 (in procenten)a

1986 1994 

lager middelbaar hoger lager middelbaar hoger

alleenstaande ouders 69 20 11 55 29 16

alleenstaande moeders 70 21 9 55 29 16
van wie

verweduwd 80 16 4 55 34 12
gescheiden 67 22 12 54 29 16
ongehuwd 73 22 6 58 27 15

alleenstaande vaders 60 13 27 48 23 30
van wie

gescheiden 57 13 30 48 23 28

moeders in tweeoudergezinnen 64 26 10 50 33 17

vaders in tweeoudergezinnen 51 26 23 41 32 27
Voltooid algemeen voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs: lager: t/m mavo en lbo; middelbaar: havo, vwo ena

mbo; hoger: universiteit en hbo. 

Bron: CBS (WBO’85/’86 en ’93/’94) SCP-bewerking

Arbeidsmarktparticipatie

Niet alleen het opleidingsniveau nam toe, ook de arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen met kinderen is duidelijk gestegen. De nettoarbeidsparticipatie van
moeders in tweeoudergezinnen steeg van 28% in 1986 naar 45% in 1994, van
moeders in eenoudergezinnen steeg de nettoparticipatie van 24% naar 37%
(tabel 4.7). Bij deze verandering bleef het verschijnsel dat moeders in tweeouder-
gezinnen vaker participeren dan moeders in eenoudergezinnen constant. Zo nam in
1994 van de samenwonende moeders met een kind beneden de 6 jaar 42% deel aan
de arbeidsmarkt, terwijl dit van de alleenstaande moeders slechts 26% beliep.
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Tabel 4.7 Netto arbeidsmarktparticipatie  van ouders in een- en tweeoudergezinnen naar leeftijd van het jongstea

kind, 1985/’86 en 1993/’94 (in procenten)

1986 1994

kind kind kind kind kind kind
< 6 jaar < 12 jaar < 18 jaar < 6 jaar < 12 jaar < 18 jaar

alleenstaande ouders 16 20 29 28 34 40

alleenstaande moeders 16 18 24 26 31 37
van wie

verweduwd # 7 14 # 24 27
gescheiden 18 21 29 24 34 40
ongehuwd 16 15 16 28 28 29

alleenstaande vaders # # 69 # 57 66
van wie

gescheiden # # 66 # 49 61

moeders in tweeoudergezinnen 21 25 28 42 44 45

vaders in tweeoudergezinnen 91 91 89 90 91 90
Definitie: Heeft inkomen uit dienstbetrekking of eigen onderneming.a

# Het steekproefaantal is kleiner dan n = 25.

Bron: CBS (WBO’85/’86 en ’93/’94) SCP-bewerking

Tabel 4.8 Duur van de werkweek van loontrekkende ouders in een- en tweeoudergezinnen, 1985/’86 en 1993/’94
gemiddelde werkweek (in uren) duur van de werkweek,

1994 (in procenten)

1986 1994 < 25 uur � 25 uur

alleenstaande ouders 29 29 38 62

alleenstaande moeders 26 28 44 56
van wie

verweduwd # # # #
gescheiden 25 27 44 56
ongehuwd # 29 43 57

alleenstaande vaders 38 38 6 95
van wie

gescheiden 37 38 - 100

moeders in tweeoudergezinnen 19 21 74 26

vaders in tweeoudergezinnen 39 39 3 97
# Het steekproefaantal is kleiner dan n = 25.

Bron: CBS (WBO’85/’86 en ’93/’94) SCP-bewerking
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Van de alleenstaande vaders vallen twee zaken op. Het lukt hun aanzienlijk beter
dan alleenstaande moeders om een band met de arbeidsmarkt te onderhouden (in
1994: 66% tegenover 37%), maar tevens aanzienlijk slechter dan samenwonende
vaders (90%). Ook deze verhoudingen zijn een constante gebleken in de periode
1986-1994. 

Hoewel alleenstaande moeders minder vaak deelnemen aan de arbeidsmarkt dan
samenwonende moeders, is het wel zo dat werkende alleenstaande moeders een
omvangrijker baan hebben dan werkende samenwonende moeders (tabel 4.8).
Zowel in 1986 als in 1994 deed deze regel opgeld. Zo werkt in 1994 van alle
werkende alleenstaande moeders ruim de helft (56%) meer dan 25 uur per week,
terwijl dit aandeel voor werkende samenwonende moeders slechts een kwart (26%)
beloopt. 
Voor vaders ligt deze verhouding anders. Zowel werkende alleenstaande vaders als
werkende samenwonende vaders hebben vrijwel allen een volledige werkweek.

Inkomen

Deelname aan de betaalde arbeid is een belangrijke bron van inkomsten voor
gezinnen. Dat geldt althans voor tweeoudergezinnen. Van de vaders in tweeouder-
gezinnen heeft 79% inkomsten uit loon en 13% inkomsten uit winst (tabel 4.9).
Voor de moeders in tweeoudergezinnen zijn deze aandelen respectievelijk 41% en
5%. Voor alleenstaande ouders geldt dat in aanzienlijk mindere mate. Van hen
heeft niet meer dan 40% inkomsten uit arbeid (loon en/of winst); van de alleen-
staande moeders is dat circa 37%, van de alleenstaande vaders circa 68%. Daarmee
is voor alleenstaande vaders betaalde arbeid de vaakst voorkomende inkomensbron.
Voor alleenstaande moeders is dat echter de bijstand: van hen heeft bijna de helft
(47%) een (volledige of aanvullende) bijstandsuitkering. 

Daar de arbeidsmarktparticipatie van alleenstaande moeders is gestegen sinds
1986, valt te verwachten dat het aandeel dat een beroep doet op de bijstand is
afgenomen. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. De percentages gescheiden
alleenstaande moeders met een bijstandsuitkering waren in 1986 en 1994
respectievelijk 59 en 47. De overeenkomstige percentages voor ongehuwde
alleenstaande moeders waren respectievelijk 66 en 60 (zie voor de gegevens van
1986: Van Delft en Niphuis-Nell 1988).
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Tabel 4.9 Persoonlijke inkomensbronnen (in procenten)  en besteedbaar huishoudensinkomen  (in duizendena b

guldens per jaar), 1993/’94

loon winst sociale uitkeringen                                 besteedb.

ABW RWW WW WAO/ AWW/ overig huish.
AAW pensioen inkomen

alleenstaande ouders 37 4 42 8 5 6 9 2 27,3

alleenstaande moeders 34 3 47 8 4 5 7 2 25,9
van wie

verweduwd 19 7 1 1 1 5 88 2 35,9
gescheiden 39 3 47 8 5 6 0 2 25,4
ongehuwd 27 2 60 11 3 4 0 2 23,9

alleenstaande vaders 56 12 6 8 6 11 21 3 38,7
van wie

gescheiden 53 12 8 9 6 13 3 5 36,0

moeders in tweeoudergezinnen 41 5 0 1 2 2 0 2 52,7

vaders in tweeoudergezinnen 79 13 1 2 3 6 1 2 52,7
Meer dan één bron is mogelijk; zo kan bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met een kleine deeltijdbaan naasta

haar looninkomen (aanvullende) bijstand hebben.
Het gaat om het besteedbaar huishoudensinkomen van man en/of vrouw (tezamen); met andere woorden: er zijnb

niet (eventuele) inkomens van verdienende kinderen bij inbegrepen. Het is samengesteld uit inkomen uit loon
en/of winst en/of sociale uitkeringen, de huurwaarde van de eigen woning, en kinderbijslag (bv. alimentatie is dus
niet meegerekend).

Bron: CBS (WBO’93/’94) SCP-bewerking

De niveaus van de besteedbare huishoudensinkomens corresponderen met de
verdeling over de verschillende soorten inkomensbronnen en met het aantal
verdieners per huishouden. Tweeoudergezinnen hebben een veel hoger gemiddeld
besteedbaar huishoudensinkomen (52.700 gld.) dan eenoudergezinnen (27.300
gld.). Daar in eenoudergezinnen minder personen hoeven te leven van het
huishoudensinkomen dan in tweeoudergezinnen, zeggen deze bedragen nog te
weinig over het verschil in welvaartsniveau. Na standaardisatie van de huishou-
densinkomens naar het niveau van een alleenstaande  blijken personen in een5

eenoudergezin 19.400 gulden per persoon vrij besteedbaar te hebben en personen in
een tweeoudergezin 29.900 gulden. Daarmee hebben eenoudergezinnen 35%
minder te besteden dan tweeoudergezinnen. 
Dezelfde berekening voor 1986 levert een gestandaardiseerd inkomen voor
eenoudergezinnen op van 15.100 gulden en voor tweeoudergezinnen van 20.200
gulden, hetgeen toen voor eenoudergezinnen 25% minder besteedbaar inkomen
betekende dan voor tweeoudergezinnen. Het verschil in besteedbaar inkomen tussen
een- en tweeoudergezinnen is daarmee in de periode 1986-1994 aanmerkelijk
toegenomen. Een belangrijke oorzaak is het achterblijven van het niveau van de
bijstandsuitkering bij de loonstijgingen in de betreffende periode. Een andere
oorzaak kan het toenemend tweeverdienerschap bij de tweeoudergezinnen zijn.
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Tabel 4.10 Inkomensbron alimentatie naar huishoudenstype, in de maand oktober van 1993

ex-echtgenoot-alimentatie kinderalimentatie ex-echtg.- en/of
kinderalimentatie

% gemidd. % gemidd. % gemidd.
bedrag bedrag bedraga a a

alleenstaande ouders 6 1.221 15 447 18 783

alleenstaande moeders 6 1.221 17 448 19 790
van wie

gescheiden 9 1.255 23 457 27 819

alleenstaande vaders - - 3 # 3 #
van wie

gescheiden - - 3 # 3 #

tweeoudergezinnen 0 # 1 419 1 463b

Gemiddeld bedrag in guldens in de maand oktober 1993, van hen die alimentatie hebben ontvangen.a

Het gaat hier om: ex-echtgeno(o)t(e)-alimentatie voor een van de twee partners of voor zowel de ene als deb

andere partner; alimentatie voor kinderen van een van de twee partners of voor zowel kinderen van de ene als
kinderen van de andere partner; ex-echtgeno(o)t(e) en/of kinderalimentatie voor een van de partners of voor
beide partners.

# Het steekproefaantal is kleiner dan n = 25.

Bron: CBS (WBO’93/’94) SCP-bewerking

Tabel 4.9 geeft alleen informatie over de inkomensbronnen ‘arbeid’ en ‘sociale
uitkeringen’. Het ligt echter in de rede te verwachten dat met name voor geschei-
den alleenstaande moeders ook de inkomensbron ‘alimentatie’ een rol van
betekenis speelt. Desgevraagd zegt 27% van deze moeders dat zij in de maand
oktober van 1993 ex-echtgenote- en/of kinderalimentatie hebben ontvangen, ter
waarde van gemiddeld 819 gulden (tabel 4.10). Wanneer in het besteedbaar
huishoudensinkomen in tabel 4.9 ook deze inkomsten meegerekend worden, dan
komt het gemiddelde besteedbaar huishoudens inkomen van alleenstaande
gescheiden moeders niet uit op de vermelde 25.400 gulden maar op 25.600 gulden. 

Kinderalimentatie werd ontvangen door 23% van de alleenstaande gescheiden
moeders. Dit lijkt een laag aandeel in vergelijking met het aandeel echtscheidingen
met minderjarige kinderen waarbij door de rechter een alimentatieverplichting
wordt opgelegd. Dat aandeel fluctueert immers in de periode 1987-1994 rond de
40% (zie hoofdstuk 9, tabel 9.3). Het is niet bekend waardoor dit betrekkelijk grote
verschil wordt teweeggebracht. Behalve het in gebreke blijven van de alimentatie-
plichtige, kan ook gedacht worden aan de volgende oorzaken.
- Onderrapportage als gevolg van betalingen via de gemeentelijke sociale dienst,

‘onderhandse’ betalingen, onregelmatige, niet maandelijkse maar
driemaandelijkse of onvolledige betalingen. Vergelijking met het Inkomens
panelonderzoek 1992 geeft enige aanwijzing voor onderrapportage.6

- Het inmiddels formeel beëindigd zijn van de bij de echtscheiding opgelegde
verplichting.
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- Selectieprocessen na de echtscheiding waarbij moeders met een recht op
kinderalimentatie eerder een nieuwe partner vinden dan moeders zonder recht
op kinderalimentatie.

Er is geen empirisch onderzoek beschikbaar waaruit afgeleid kan worden aan welke
factoren het verschil toegeschreven moet worden tussen, enerzijds het opleggen van
de plicht tot betalen van kinderalimentatie en, anderzijds, het uitvoering geven aan
deze plicht, zoals dat tot uiting komt in het WBO’93/’94. Onderzoek hiernaar zou
niet overbodig zijn. Immers, als onregelmatige of onvolledige betalingen of het
geheel achterwege blijven van betalingen belangrijke oorzaken zouden zijn, zou dat
als een bedenkelijke situatie aangemerkt kunnen worden.

De meest ideale inkomenssituatie voor alleenstaande gescheiden moeders is die, zo
zou gesteld kunnen worden, waarin zij een inkomen hebben uit betaalde arbeid plus
een bijdrage van de vader voor het onderhoud van de kinderen. Volgens het
WBO’93/’94 kent niet meer dan 14% van alle alleenstaande gescheiden moeders
deze combinatie van inkomensbronnen.  7

Huisvesting

Een aantal kenmerken van de huisvestingssituatie van eenoudergezinnen in
vergelijking met die van tweeoudergezinnen is in de jaren 1986-1994 hetzelfde
gebleven. Eenoudergezinnen wonen aanzienlijk vaker dan tweeoudergezinnen in
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, zij wonen aanzienlijk vaker in een
flat, zijn aanzienlijk vaker huurder van de woning, en onder de hurende gezinnen
ontvangen de eenoudergezinnen aanmerkelijk vaker huursubsidie (tabel 4.11).
Deze verhoudingen gelden het sterkst voor ongehuwde alleenstaande moeders, en
wat betreft het huurderschap en de huursubsidie ook voor gescheiden alleenstaande
moeders. 
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Tabel 4.11 Een- en tweeoudergezinnen, naar enkele huisvestingskenmerken, 1985/’86 en 1992/’94 (in procenten)

in gemeenten met in flat of huurders ontvangt
>100.000 inw. etagewoning huursubsidiea

b

c

1986 1994 1986 1994 1986 1994 1986 1994

eenoudergezinnen 42 44 43 40 85 81 59 68

moedergezinnen 42 44 43 41 87 84 63 71
waarvan

verweduwd 21 25 18 19 65 48 41 41
gescheiden 42 38 45 36 89 86 68 76
ongehuwd 61 65 59 63 97 92 60 63

vadergezinnen 41 40 40 35 68 50 15 27
waarvan

gescheiden 48 41 46 44 68 54 19 27

tweeoudergezinnen 20 22 13 13 42 34 16 17
De overige gezinnen wonen in een tussenwoning, een hoekhuis (incl. twee onder één kap), of een vrijstaandea

eengezinswoning.
De overige gezinnen zijn eigenaar van hun woning.b

In procenten van de huurders.c

Bron: CBS (WBO’85/’86 en ’93/’94) SCP-bewerking

Tabel 4.12 Een- en tweeoudergezinnen met een huurwoning, naar woonuitgavenquote , 1985/’86 en 1993/’94 (ina

procenten)

1986 1994

< 15% 15%-20% 20%-25% > 25% < 15% 15%-20% 20%-25% > 25%

eenoudergezinnen 41 35 10 14 44 26 17 13

moedergezinnen 41 35 10 14 44 27 17 13
waarvan

verweduwd 44 24 14 18 21 21 31 27
gescheiden 38 39 10 14 48 24 17 11
ongehuwd 47 32 9 12 39 35 12 14

vadergezinnen 42 36 2 20 41 24 22 14
waarvan

gescheiden 31 44 3 22 36 28 23 13

tweeoudergezinnen 59 30 6 6 49 31 13 7
De woonuitgavenquote voor huurders is het aandeel van het netto besteedbaar huishoudensinkomen dat wordta

besteed aan huur; hierbij is het huurbedrag verminderd met het bedrag van (eventuele) huursubsidie.

Bron: CBS (WBO’85/’86 en ’93/’94) SCP-bewerking

Gezien de inkomenssituatie van eenoudergezinnen is het niet verbazingwekkend
dat onder de gezinnen die in een huurwoning wonen, eenoudergezinnen vaker in
aanmerking komen voor huursubsidie. Desondanks geven zij toch nog een groter
deel van hun netto besteedbaar huishoudensinkomen uit aan huur (tabel 4.12). Ook
dit is een constant gegeven voor 1986 en 1994.
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4.2.4 Conclusie

Dit onderdeel over eenoudergezinnen werd begonnen met de vraag of de maat-
schappelijke positie van eenoudergezinnen is verbeterd in de periode 1986-1994.
Als alleen naar eenoudergezinnen wordt gekeken - zonder referentie aan
tweeoudergezinnen - is het antwoord wat betreft de moeders een voorzichtig ‘ja’:
het opleidingsniveau van alleenstaande moeders is iets hoger dan in 1986, zij
hebben vaker dan toen een betaalde baan en zij doen iets minder vaak een beroep
op de bijstand. 
Wanneer de ontwikkelingen bij de tweeoudergezinnen mede in de beschouwing
worden betrokken, dan wordt het antwoord een nuance anders. Immers, ook
moeders in tweeoudergezinnen hebben inmiddels een hogere opleiding en
participeren vaker op de arbeidsmarkt dan voorheen, terwijl vaders in tweeouder-
gezinnen niet minder zijn gaan werken. Een gevolg hiervan is dat alleenstaande
moeders hun inkomensachterstand op tweeoudergezinnen niet (kunnen) inlopen.
Onder meer deze ontwikkeling heeft ertoe bijgedragen dat het gestandaardiseerd
vrij besteedbaar huishoudensinkomen van eenoudergezinnen in 1994 65% bedroeg
van het gestandaardiseerd vrij besteedbaar huishoudensinkomen van tweeouder-
gezinnen, terwijl dit in 1986 nog 75% bedroeg. In deze ontwikkeling is echter
zeker ook van belang geweest dat in de betreffende periode het niveau van de
bijstandsuitkering is achtergebleven bij de loonstijgingen.

Van de gescheiden alleenstaande moeders zegt een betrekkelijk gering aandeel
(23%) kinderalimentatie te ontvangen. Er zijn redenen om onderrapportage te
vermoeden, maar er is in feite niets bekend op dit terrein. Slechts 14% van de
gescheiden alleenstaande moeders vermeldt inkomen te hebben uit zowel arbeid als
kinderalimentatie. Op dit terrein is verder onderzoek gewenst. 

In de periode 1986-1994 is het aandeel ongehuwde alleenstaande ouders gestegen
van 15% van alle alleenstaande ouders naar 23%. Dit is ten minste gedeeltelijk en
wellicht voor het grootste deel veroorzaakt door een toenemende toevloed van
voormalig ongehuwd samenwonende ouders. De vraag of daarmee de demogra-
fische en sociaal-economische kenmerken van ongehuwde alleenstaande moeders
zich ontwikkelen in de richting van die van gescheiden alleenstaande moeders kan
(nog) niet eenduidig beantwoord worden. Het lijkt wel enigszins het geval te zijn
voor de kenmerken leeftijd van de moeder, respectievelijk van de kinderen en
wellicht ook voor het opleidingsniveau van de moeder. Maar bij de kenmerken
arbeidsmarktparticipatie, afhankelijkheid van de bijstand en besteedbaar huis-
houdensinkomen zijn de tendensen, indien al aanwezig, in ieder geval (nog) zeer
zwak.
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4.3 Stiefgezinnen en niet-verzorgende ouders

4.3.1 Stiefgezinnen

In Nederland is veel minder bekend over de maatschappelijke positie van stiefge-
zinnen dan die van eenoudergezinnen. In de afgelopen periode is weliswaar onder-
zoek gedaan naar stiefgezinnen, maar hierbij ging de aandacht met name uit naar
de ontwikkeling van kinderen in deze gezinnen (Spruijt 1988 en 1989; Spruijt en
Klomp 1989; Spruijt 1993: 73-92; Dölle 1993 en 1994). In deze paragraaf wordt
met behulp van gegevens uit het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek van
1995 (AVO’95) nagegaan in hoeverre stiefgezinnen in demografisch en sociaal-
economisch opzicht verschillen van oorspronkelijke gezinnen. 

Met de definitie van stiefgezinnen  in deze paragraaf is aangesloten bij de definitie8

van eenoudergezinnen in de voorgaande paragraaf. Als stiefgezin is gedefinieerd
een huishouden met ten minste één stiefkind dat jonger is dan 18 jaar. Een stief-
kind is een kind dat samenwoont met een ouder die niet de ‘echte’ ouder is (zonder
pleeg- of adoptiekind te zijn). Deze definitie leidt ertoe dat ook eenoudergezinnen
hieronder kunnen vallen. In het AVO’95 blijkt inderdaad een luttel aantal respon-
denten uit eenoudergezinnen opgegeven te hebben (ook) een minderjarig stiefkind
te hebben. De navolgende analyse van demografische en sociaal-economische
kenmerken is evenwel beperkt tot een vergelijking van tweeoudergezinnen. Hierbij
worden oorspronkelijke tweeoudergezinnen vergeleken met tweeouderstiefgezin-
nen. Oorspronkelijke gezinnen zijn gezinnen waarin alle kinderen samenwonen
met beide ‘echte’ of oorspronkelijke ouders. In beide gezinstypen is er ten minste
één kind, respectievelijk stiefkind jonger dan 18 jaar aanwezig.9

Van alle tweeoudergezinnen blijken er 58.000 te voldoen aan de hier gebruikte
definitie van stiefgezinnen (tabel 4.13). Dat betreft 3% van alle tweeoudergezinnen
met ten minste één minderjarig (stief)kind.  De gemiddelde kindertallen in10

oorspronkelijke gezinnen en stiefgezinnen zijn niet verschillend: er zijn circa 2
minder- plus meerderjarige kinderen en circa 1,8 minderjarige kinderen. Van alle
stiefgezinnen heeft 83% alleen (minderjarige) stiefkinderen, de resterende 17%
heeft tevens gezamenlijke kinderen (niet in de tabel). De kinderen in beide
gezinstypen verschillen enigszins in leeftijd: de kinderen in stiefgezinnen zijn
gemiddeld twee jaar ouder dan de kinderen in oorspronkelijke gezinnen. Ondanks
de wat oudere kinderen in stiefgezinnen zijn de vaders en moeders in deze
gezinnen niet (statistisch significant) ouder dan vaders en moeders in oorspronke-
lijke gezinnen. Dat betekent dat de oorspronkelijke ouders (moeders) in stief-
gezinnen relatief jong zijn gestart met het krijgen van kinderen. 
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Tabel 4.13 Tweeoudergezinnen met en zonder (minderjarige) stiefkinderen alsmede niet-verzorgende ouders, naar
enkele demografische kenmerken, 1995

oorspronkelijke stief-
gezinnen gezinnen moeders vadersa b

niet-verzorg. oudersc

aantal gezinnen
een- en tweeoudergezinnen 1.854.000 61.000
tweeoudergezinnen 1.639.000 58.000
in % 97 3

aantal niet-verzorgende ouders 46.000 175.000
in % 21 79

gemiddeld aantal (inwonende) kinderen
kinderen van alle leeftijden 2,0 1,9
stiefkinderen van alle leeftijden . 1,6
minderjarige kinderen 1,9 1,7
minderjarige stiefkinderen . 1,5

gemiddeld aantal uitwonende
minderjarige kinderen 1,5 1,5

gemiddelde leeftijd van de kinderen (in jaren)d

kinderen 8,1 10,2
stiefkinderen . 10,6

gemiddelde leeftijd van de ouders (in jaren)
moeders 37 37 40
vaders 39 38 42

burgerlijke staat van de ouders (in %)
moeders

gehuwd 94 66 41
gescheiden (incl. verweduwd) 2 21 35
ongehuwd 4 13 25

vaders
gehuwd 94 69 29
gescheiden (incl. verweduwd) 1 12 61
ongehuwd 5 19 10

familiestructuur
heeft tevens minderjarige kinderen die niet in
het eigen huishouden wonen, maar die bij de
andere ouder van het kind wonen (in %)

moeders 1 3
vaders 2 15

positie in huidig huishoudene

alleenstaand 9 36
alleenstaand ouder 28 11
lid van een paar zonder kinderen 23 21
lid van een paar met kinderen 40 28
overig - 5f
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Een oorspronkelijk gezin is een gezin met alleen eigen minderjarige kinderen. De aanduiding ‘oorspronkelijk’ isa

gezien vanuit het perspectief van de kinderen: zij leven in een gezin met hun beide ouders. Voor de ouders hoeft
dit niet hun eerste gezin te zijn, daar zij ook elders minderjarige (zie familiestructuur) of meerderjarige kinderen
kunnen hebben.
Een stiefgezin is een gezin met (ook) minderjarige stiefkinderen.b

Hierin zijn alle niet-verzorgende ouders meegeteld, dus ook de niet-verzorgende ouders die zelf in bijvoorbeeldc

een tweeouder(stief)gezin leven.
Inclusief kinderen van 18 jaar en ouder.d

In de huishoudens met kinderen (alleenstaand ouder, lid paar met kinderen) is, in tegenstelling tot wat in dite

hoofdstuk gebruikelijk is, geen bovengrens gesteld aan de leeftijd van het jongste kind.
Overige posities in het huishouden zijn bijvoorbeeld die van een kind woonachtig bij een paar of alleenstaandf

ouder of die van neef/nicht van het hoofd van het huishouden.

Bron: SCP (AVO’95)

Van de ouders in stiefgezinnen is in het hier gebruikte databestand niet bekend of
het gaat om stiefvadergezinnen, stiefmoedergezinnen, of zowel stiefvader- als
stiefmoedergezinnen. Afgaande op gegevens van Spruijt (1993; Van der Meer en
Spruijt 1991: 261-278) kan gesteld worden dat zo’n 80% à 90% uit stiefvader-
gezinnen bestaat en dat de resterende 10% tot 20% gevormd wordt door stiefmoe-
dergezinnen en zowel stiefvader- als stiefmoedergezinnen. 
Volgens Van der Meer en Spruijt (1991) ontmoeten stiefmoeders wat meer
problemen dan stiefvaders, vooral in de beginfase van het samenwonen. Dit houdt
onder meer verband met de nauwere relatie die moeders (geacht worden te) hebben
met kinderen dan vaders. Deze seksespecifieke algemene verwachting speelt ook
een rol ten aanzien van stiefmoeders, respectievelijk stiefvaders. Met deze sekse-
specifieke ouderrollen hangt tevens samen dat een niet-verzorgende ‘echte’ moeder
voor kinderen belangrijker blijft dan een niet-verzorgende ‘echte’ vader. Een en
ander betekent dus dat van de balanceerkunst van stiefmoeders (nog) meer
gevraagd wordt dan van die van stiefvaders.

Niet verwonderlijk is dat de burgerlijke staat van ouders in stiefgezinnen verschilt
van die van ouders in oorspronkelijke gezinnen. In stiefgezinnen heeft immers ten
minste een van de ouders een eerdere (samenwoon)relatie gehad waaruit een of
meerdere kinderen zijn voortgesproten. Niet al deze ouders zullen bij het gaan
samenwonen met een nieuwe partner opnieuw trouwen. Van de vaders en moeders
in stiefgezinnen zijn er dan ook minder gehuwd (tweederde) dan van de vaders en
moeders in oorspronkelijke gezinnen (94%). Eenderde van de ouders in stiefge-
zinnen heeft de burgerlijke staat ongehuwd of gescheiden; zij kunnen betiteld
worden als niet-gehuwde samenwoners. 

Het relatieverleden van ouders in stiefgezinnen is dus complexer dan dat van
ouders in oorspronkelijke gezinnen. Ook voor stiefkinderen leidt dit verleden tot
compexiteit: zij zullen immers in de regel behalve een oorspronkelijke ouder en een
stiefouder met wie ze samenwonen, tevens een niet-verzorgende ouder hebben. 
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Tabel 4.14 Tweeoudergezinnen met en zonder (minderjarige) stiefkinderen alsmede niet-verzorgende ouders, naar
enkele sociale en economische kenmerken, 1995

oorspronkelijke stief-
gezinnen gezinnen moeders vadersa b

niet-verzorg. oudersc

opleidingsniveau (in %)
moeders

t/m lo 15 17 34
lbo, mavo, 3 jaar havo of vwo 35 38 27
mbo, havo, vwo 34 34 29
hbo, (kand.) wo 17 12 11

vaders
t/m lo 15 29 22
lbo, mavo, 3 jaar havo of vwo 31 33 34
mbo, havo, vwo 27 18 23
hbo, (kand.) wo 27 19 21

werkzaamheid (in %)
moeders

loondienst, zelfst, meew. gezinslid 48 47 40
werkloos, arbeidsongeschikt (incl. overig) 16 19 33
huishouding 37 34 27

vaders
loondienst, zelfst, meew. gezinslid 94 83 75
werkloos, arbeidsongeschikt (incl. overig) 6 18 24
huishouding 0 0 1

gezinsinkomen
minder dan 35.000 gulden netto per jaar 23 42 53 46
35.000-55.000 gulden netto per jaar 47 41 33 26
meer dan 55.000 gulden netto per jaar 30 18 15 27

kerkelijke gezindte
moeders

geen 34 43 37
wel 66 57 63

vaders
geen 37 52 38
wel 63 48 62

woningtype
vrijstaand 17 9 6 12
hoekwoning 33 27 30 19
tussenwoning 37 45 28 26
flat (incl. overig) 13 19 36 44

eigenaar of huurder van de woning
eigenaar 72 42 35 46
huurder 28 58 65 54
Zie noot a van tabel 4.13.a

Zie noot b van tabel 4.13.b

Zie noot c van tabel 4.13.c

Bron: SCP (AVO’95)
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Volgens het onderzoek van Spruijt (1988) onderhoudt ongeveer de helft van de
stiefkinderen regelmatig contact met de niet-verzorgende ouder, ruim eenderde
onderhoudt geen contact en de overige stiefkinderen hebben incidenteel contact met
de niet-verzorgende ouder. De complexiteit wordt nog verder vergroot doordat in
stiefgezinnen een deel van de ouders zelf ook een vertrokken, niet-verzorgende
ouder is en dus een uitwonend minderjarig kind heeft. Van de vaders in stiefge-
zinnen heeft 15% een minderjarig kind dat bij de andere ouder woont, van de
moeders in stiefgezinnen is dit 3%. Uiteraard hebben ook de andere ouder en de
kinderen in een stiefgezin op een of andere wijze te maken met deze uitwonende
kinderen van een van de partners. Hetzij doordat deze relaties daadwerkelijk
worden onderhouden, hetzij doordat zij als ‘verleden tijd’ worden bestempeld. In de
typologie van Van der Meer en Spruijt (1991) is het eerste een van de kenmerken
van ‘open stiefgezinnen’, het tweede een van de kenmerken van ‘gesloten
stiefgezinnen’. Bijna een op de vijf stiefgezinnen moet een vorm van omgaan
vinden met de complexe situatie waarin er zowel kinderen in het stiefgezin zijn met
een niet-verzorgende ouder als een partner met uitwonende kinderen.
Bij ouders in oorspronkelijke gezinnen komt het fenomeen van ouders met een
uitwonend minderjarig kind ook voor, maar hier beloopt het niet meer dan 2% voor
de vaders en 1% voor de moeders. 

Moeders in stiefgezinnen en in oorspronkelijke gezinnen blijken niet te verschillen
wat betreft hun opleidingsniveau en arbeidsmarktparticipatie en vermoedelijk ook
niet wat betreft hun kerkelijke gezindte  (tabel 4.14). Vaders in stiefgezinnen11

verschillen wel van hun tegenhangers in oorspronkelijke gezinnen. Zij zijn lager
opgeleid, vaker werkloos of arbeidsongeschikt en vaker buitenkerkelijk. De lagere
opleiding en hogere werkloosheid van de vaders in stiefgezinnen draagt ongetwij-
feld bij tot het feit dat stiefgezinnen een lager gezinsinkomen hebben dan oorspron-
kelijke gezinnen. En dat verklaart weer voor ten minste een deel dat stiefgezinnen
minder vaak eigenaar zijn van hun woning. Overigens kan aangenomen worden
dat dit laatste deels ook verklaard wordt door het relatieverleden van een of van
beide partners. Echtscheiding en alleenstaand ouderschap gaan immers vaak
gepaard met verhuizing en met het huren van een woning, en kortelings gestarte
stiefgezinnen zullen het huren waarschijnlijk nog enige tijd voortzetten alvorens
eventueel over te gaan tot het kopen van een woning. Het woningtype dat door
stiefgezinnen wordt bewoond is niet (statistisch) significant anders dan het woning-
type dat door oorspronkelijke gezinnen wordt bewoond.

4.3.2 Niet-verzorgende ouders

Minder nog dan over stiefgezinnen is er bekend over niet-verzorgende ouders. Deze
ouders worden ook wel ‘vertrokken’ of ‘uitwonende ouders’ genoemd of
‘bezoekouders’. Met de term ‘niet-verzorgende ouder’ is hier een persoon bedoeld
die een minderjarig kind heeft dat niet bij hem of haar woont, maar dat woont bij
de andere ouder. Een niet-verzorgende ouder is evenwel niet per definitie ook een
bezoekouder, omdat laatstgenoemde term impliceert of suggereert dat er ook
regelmatig contact is tussen kind en niet-verzorgende ouder. Dat is echter lang niet
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altijd het geval. Dölle et al. (1997: 73-90) komen tot een driedeling van niet-
verzorgende vaders naar de mate van contact die zij onderhouden met hun
uitwonende kinderen. De involved fathers blijven zeer nauwe banden onderhouden
met hun kinderen en laten een hoge mate van betrokkenheid zien bij alle aspecten
van de opvoeding; zij maken ongeveer 10% uit van de niet-verzorgende vaders.
Typerend voor de visiting fathers is het bezoekarrangement van één weekend in de
veertien dagen; zij vormen ongeveer tweederde van de niet-verzorgende vaders. De
distant fathers hebben weinig tot geen contact met hun kinderen. Het betreft vaak
vaders voor wie de echtscheiding al weer wat langer geleden is en waarbij het
contact in de loop van de tijd is verminderd. Deze categorie vormt ongeveer 30%
van de niet-verzorgende vaders. 

In het overgrote deel van de gevallen is er bij alleenstaand ouderschap geen sprake
van verweduwing (90%) en dat wijst erop dat er in die gevallen, behalve van een
alleenstaande ouder, ook sprake is van een niet-verzorgende ouder. Daarmee zijn
niet alle niet-verzorgende ouders geïdentificeerd, omdat immers een deel van de
eenoudergezinnen is overgegaan in een tweeouderstiefgezin. Daarnaast is het zo
dat bij 3% tot 9% van de echtscheidingen met minderjarige kinderen zowel de
moeder als de vader een of enkele kinderen krijgt toegewezen (zie hoofdstuk 9,
tabel 9.2) en er kan aangenomen worden dat een verdeling van de kinderschaar
over beide ouders ook voorkomt bij scheiding van ongehuwde ouderparen. In die
stituatie is de alleenstaande ouder tevens niet-verzorgende ouder van de kinderen
met wie hij of zij niet samenwoont. 

Bij niet-verzorgende ouders blijkt, zoals verwacht mocht worden, het in hoofdzaak
te gaan om vaders (79%), maar toch blijkt het nog in een op de vijf (21%) gevallen
te gaan om een moeder (tabel 4.13). Gemiddeld hebben deze ouders, moeders zowel
als vaders, 1,5 minderjarig kind met wie zij niet samenwonen. Meer precies gaat
het in bijna tweederde (64%) van de gevallen om één kind, in 27% om twee
kinderen en in 8% om drie of meer kinderen (niet in de tabel). 

Hoewel niet-verzorgende ouders in slechts een minderheid van de gevallen gehuwd
zijn (41% van de moeders; 29% van de vaders), blijkt wel ongeveer de helft van de
niet-verzorgende ouders samen te wonen (al dan niet gehuwd) met een nieuwe
partner; van de niet-verzorgende vaders is dit 49%, van de niet-verzorgende
moeders zelfs 63%. Daarnaast wonen niet-verzorgende vaders vaker alleen (36%)
dan niet-verzorgende moeders (9%) en zijn niet-verzorgende moeders vaker
alleenstaand ouder (28%) - en zijn dan dus tevens verzorgend ouder - dan niet-
verzorgende vaders (11%) (tabel 4.13).
Niet-verzorgende ouders verkeren in een slechtere maatschappelijke positie dan
ouders in oorspronkelijk gezinnen (tabel 4.14). Zowel niet-verzorgende vaders als
niet-verzorgende moeders hebben gemiddeld een lager opleidingsniveau dan hun
tegenhangers in oorspronkelijke gezinnen, ze zijn vaker werkloos (of arbeids-
ongeschikt), hebben een lager gezinsinkomen, wonen vaker in een flat en zijn
minder vaak eigenaar van de woning.
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4.3.3 Tot slot

Vorenstaande gegevens over stiefgezinnen en niet-verzorgende ouders zijn van het
soort dat wel ‘een momentopname’ genoemd wordt. Welke processen van relatie-
vorming, gezinsvorming, relatieontbinding en hernieuwde relatie- en gezins-
vorming achter deze cijfers schuil gaan, kan immers met behulp van de gebruikte
gegevens niet worden achterhaald. In Nederland is over deze processen weinig tot
niets bekend.

De hier besproken vormen van ouderschap zijn voor individuele ouders levens- of
gezinsfasen die men achtereenvolgens doorloopt. Zo zal een veelvoorkomend
traject voor vrouwen waarschijnlijk zijn: een start in een oorspronkelijk tweeouder-
gezin, een (echt)scheiding gevolgd door alleenstaand ouderschap, en vervolgens de
vorming van een stiefgezin met een nieuwe partner of het worden van een alleen-
staande als het laatste kind het huis verlaat. Een veelvoorkomend traject voor
mannen is waarschijnlijk: eveneens een start in een oorspronkelijk tweeoudergezin,
een (echt)scheiding gevolgd door niet-verzorgend vaderschap als alleenstaande, en
vervolgens het gaan samenwonen met een nieuwe partner al dan niet met kinderen.
De voor dit hoofdstuk gebruikte databestanden kunnen echter geen inzicht
verschaffen in aard en verloop van deze trajecten. Wel kan gesteld worden dat het
aandeel ouders dat ooit voor een tijdje in een dergelijke levens- of gezinsfase
terechtkomt, groter is dan de in dit hoofdstuk gevonden aantallen voor één bepaald
tijdstip.

De gebruikte momentopnamen laten wel iets zien van de complexe situatie wat
betreft gezins- of familiestructuren waarin een deel van de ouders en kinderen
verkeert. Deze complexiteit werd al zichtbaar bij een zeer klein aandeel van de
oorspronkelijke gezinnen en vooral bij de stiefgezinnen, maar laat zich ook nog
illustreren vanuit het perspectief van eenoudergezinnen. Zo blijkt van alle alleen-
staande ouders (met ten minste één minderjarig kind) 13% tevens een uitwonend
minderjarig kind te hebben. Van de alleenstaande moeders is dit 7%, van de
alleenstaande vaders circa de helft (AVO’95).
Gezien vanuit het perspectief van alle ouders met ten minste één in- of uitwonend
minderjarig kind ziet het plaatje er als volgt uit. Van hen heeft 6% (ook) één of
meer uitwonende minderjarige kinderen. Van de desbetreffende moeders is dit 3%,
van de desbetreffende vaders 10% (AVO’95).

4.4 Samenvatting en conclusie

Alleenstaande ouders, ouders in stiefgezinnen en niet-verzorgende ouders blijken
met elkaar gemeen te hebben dat zij in een of meerdere opzichten in een slechtere
maatschappelijke positie verkeren dan ouders in oorspronkelijke tweeouderge-
zinnen. Wat betreft het opleidingsniveau geldt dit vooral voor de niet-verzorgende
moeders en eveneens voor vaders in stiefgezinnen en niet-verzorgende vaders. Wat
betreft arbeidsmarktparticipatie geldt dit voor alleenstaande moeders en vaders,
voor niet-verzorgende moeders en vaders, en voor vaders in stiefgezinnen.
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Ouderschap buiten de structuur van het oorspronkelijke tweeoudergezin gaat dan
ook steeds samen met een lager huishoudensinkomen en met een geringer aandeel
ouders dat eigenaar is van de woning. Voor alleenstaande ouders en niet-
verzorgende ouders geldt daarbij tevens dat zij vaker een flat bewonen, terwijl
oorspronkelijke tweeoudergezinnen vaker in een vrijstaande of een hoek- of
tussenwoning wonen. 

De achtergronden van deze bevinding lijken plausibel voorzover turbulentie in het
relatiewezen leidt tot verhuizingen en dus een hernieuwde start op de woning-
markt. Maar waar sprake is van lagere opleidingsniveaus en lagere niveaus van
arbeidsmarktparticipatie, is niet bekend in hoeverre dit tot stand komt door
differentiële kansen op echtscheiding en/of door differentiële kansen op een nieuwe
samenwoonrelatie. Ook kan een ingrijpende levensgebeurtenis zoals (echt)schei-
ding gevolgd door alleenstaand of niet-verzorgend ouderschap, om verschillende
redenen leiden tot een verstoring in de relatie met de arbeidsmarkt. Maar ook is het
mogelijk dat een arbeidsmarktpositie die veel tijd laat voor de zorg voor kinderen -
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid - er mede toe bijdraagt dat een ouder als
alleenstaand ouder de zorg voor een of meer kinderen op zich neemt. Een andere
mogelijkheid is dat onder de gescheidenen zich een oververtegenwoordiging
bevindt van zogenoemde multi-problem-gezinnen, hetgeen kan samengaan met niet
alleen het hebben van problemen in gezinsrelaties, maar ook met problemen op de
arbeidsmarkt. Er zijn, kortom, vele vragen en veronderstellingen over de achter-
gronden van de gemiddeld gesproken slechtere maatschappelijke situatie van
ouderschap buiten de structuur van het oorspronkelijke tweeoudergezin, maar er is
aanzienlijk minder kennis over aanwezig. 

Het meeste is bekend over alleenstaande ouders. Van hen kon worden nagegaan in
hoeverre hun maatschappelijke positie is verbeterd in de periode 1986-1994.
Alleenstaande moeders blijken inmiddels een hoger opleidingsniveau te hebben dan
in 1986 nog het geval was, zij participeren vaker op de arbeidsmarkt en doen iets
minder vaak een beroep op de bijstand. In zoverre kan er gesproken worden van
een verbetering. Echter, ook moeders in tweeoudergezinnen hebben een hoger
opleidingsniveau en een hoger niveau van arbeidsmarktparticipatie dan voorheen,
met als gevolg dat alleenstaande moeders ook in 1994 in arbeidsmarktparticipatie
achterblijven bij de moeders in tweeoudergezinnen. Er zijn geen signalen dat
alleenstaande moeders bezig zijn deze achterstand in te halen. 
Deze ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat het gestandaardiseerde besteed-
baar huishoudensinkomen van eenoudergezinnen verder is achter geraakt bij dat
van tweeoudergezinnen. Maar een belangrijker oorzaak daarvoor is vermoedelijk
het achterblijven van het niveau van de bijstandsuitkering bij de loonstijgingen. In
1986 hadden eenoudergezinnen nog 25% minder te besteden dan tweeouder-
gezinnen, in 1994 was dit verschil inmiddels toegenomen tot 35% minder.

Van de gescheiden alleenstaande moeders zegt een betrekkelijk gering aandeel
(23%) kinderalimentatie te ontvangen. Er zijn redenen om onderrapportage te
vermoeden, maar ook onregelmatige of onvolledige betalingen kunnen een rol
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spelen. Er is in feite niets bekend op dit terrein. In het huidige tijdsgewricht kan
voor alleenstaande gescheiden moeders gesteld worden dat hun meest ideale
inkomenssituatie die zou zijn waarin zij een inkomen hebben uit betaalde arbeid
plus een bijdrage van de vader voor het onderhoud van de kinderen. Slechts 14%
van de gescheiden alleenstaande moeders vermeldt inkomen te hebben uit zowel
arbeid als kinderalimentatie. Op dit terrein is verder onderzoek gewenst. 
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Het internationaal gezien vrijwel algemeen voorkomen van een hoog aandeel eenoudergezinnen onder1

arme huishoudens en huishoudens met een laag inkomen zou tot de conclusie kunnen leiden dat het hier
gaat om een niet te vermijden ‘natuurwet’. Dat echter maatschappelijke omstandigheden, waaronder
met name ook de aard van het overheidsbeleid, een belangrijke rol spelen, wordt getoond door de
economische situatie van eenoudergezinnen in de Verenigde Staten enerzijds - met zeer lage inkomens
voor eenoudergezinnen - en Zweden anderzijds - met inkomens van eenoudergezinnen die niet veel
lager zijn dan die van tweeoudergezinnen - (Hobson 1994: 170-187; Sainsbury 1996). Meerdere
oorzaken spelen hierin een rol. Zweden heeft een ruim systeem van kinderopvangvoorzieningen en van
verlofregelingen in verband met ouderschap, waardoor in het algemeen de arbeidsparticipatie van
vrouwen met kinderen hoog is. Daarnaast worden in Zweden (en ook Finland) betalingen van
kinderalimentatie door de overheid gegarandeerd (maintenance guarantees). Deze gegarandeerde
betalingen worden door de overheid verstrekt aan niet-verweduwde verzorgende ouders in plaats van of
in aanvulling op de kinderalimentatie van de niet-verzorgende ouder. De garantie geldt (de aanvulling
tot) een minimumbedrag per kind (ook als de niet-verzorgende ouder door de rechter niet verplicht is
om kinderalimentatie te betalen of als de niet-verzorgende ouder onbekend is) en wordt niet getoetst aan
het overige inkomen van de verzorgende ouder (OECD 1993: 20). Een ander beleidsinstrument om het
inkomen van alleenstaande ouders via arbeidsparticipatie te verhogen wordt ingezet in Canada. Gaat
een alleenstaande ouder vier of vijf dagen per week werken, dan wordt het loon van de werkgever door
de gemeenschap aangevuld. Deze maatregel heeft de werkgelegenheid van langdurig werkloze
bijstandsmoeders in Canada met 15 procentpunten doen stijgen (Bomhoff 1997). 
In het huishouden kunnen wel zogenoemde anderen (d.w.z. anderen dan een vaste partner/echtgenoot of2

kinderen) aanwezig zijn. 
De steekproefaantallen van de subgroepen gezinnen in de Woningbehoeftenonderzoeken 1985/’86 en3

1993/’94 zijn vermeld in de navolgende tabel.

Steekproefaantallen van subgroepen in WBO’s ’85/’86 en ’93/’94
1986 1994

eenoudergezinnen 919 928

moedergezinnen 827 835
waarvan
    verweduwd 141 72
    gescheiden 566 571a

    ongehuwd 120 192

vadergezinnen 92 93
waarvan
    verweduwd 28 22
    gescheiden 63 65a

    ongehuwd 1 6

tweeoudergezinnen 18.733 18.230
   Inclusief gehuwd en gescheiden van tafel en bed.a

Bron: CBS (WBO’85/’86 en ’93/’94) SCP-bewerking

1988 is het eerste jaar waarin de meerderjarigheidsgrens op 18 jaar werd gesteld. Vóór die tijd lag deze4

grens bij 21 jaar.
Er is gestandaardiseerd volgens de volgende formule: het gestandaardiseerde besteedbaar inkomen =5

besteedbaar inkomen/(aantal volwassenen + (0,75 * aantal kinderen van 0-17 jaar)) tot de macht 0,5.

Noten bij hoofdstuk 4
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y
Y  =                         g

     (a + (0,75 * b) )0,5

waarbij:

Y  = gestandaardiseerd besteedbaar inkomeng

y = besteedbaar inkomen
a = aantal volwassenen
b = aantal kinderen 0-17 jaar

In het WBO’93/’94 is gevraagd zowel naar het ontvangen van ex-echtgenoot, respectievelijk6

kinderalimentatie als het betalen van ex-echtgenootalimentatie en kinderalimentatie alsmede naar het
betalen van bijstandsverhaal. De aantallen ontvangers en betalers zouden in dezelfde orde van grootte
moeten liggen. Zoals het navolgende overzicht aangeeft, blijkt dat echter niet helemaal het geval te zijn.

    Overzicht van ontvangers en betalers van alimentatie  (gewogen en opgehoogde absolute aantallen)a

ontvangen in de maand oktober ’93 betaald in de maand oktober ’93
ex-echtgenootalimentatie 33.400 48.000
kinderalimentatie 51.800 97.700
bijstandsverhaal . 10.200

Het gaat om alle ontvangers in de (gewogen en opgehoogde) WBO-personensteekproef - dus niet     a

alleen de alleenstaande ouders - respectievelijk alle betalers in de steekproef.

    Bron: CBS (WBO’93/’94) SCP-bewerking

Met name de aantallen personen die zeggen kinderalimentatie te hebben betaald respectievelijk te
hebben ontvangen verschillen. Het enige cijfer dat gecontroleerd kan worden aan andere
gegevensbronnen is het aantal betalers van ex-echtgenootalimentatie. Het Inkomens panelonderzoek
1993 (IPO’93), een databestand gebaseerd op belastinggegevens, vermeldt voor het jaar 1993 53.000
personen die ex-echtgenootalimentatie hebben betaald (CBS, Inlichtingengroep sector inkomen en
vermogen, Heerlen, telefonische mededeling d.d. 24/10/96). Dit cijfer wijkt niet al te veel af van de
48.000 in het WBO’93/’94 en is in ieder geval niet lager dan het WBO-cijfer; de groep die in het
WBO’93/’94 zegt ex-echtgenootalimentatie te hebben betaald kan dus moeilijk beticht worden van
overrapportage. Dit is een aanwijzing dat er sprake is van onderrapportage bij de ontvangers van
alimentatie. Voor onderrapportage kan een aantal oorzaken worden genoemd. 
- In een aantal gevallen ontvangen alleenstaande ouders de kinderalimentatie indirect. Dat wil

zeggen dat de gemeentelijke sociale dienst de kinderalimentatie int bij de alimentatieplichtige
ouder en een bijstandsuitkering verstrekt aan de alleenstaande ouder waarin de kinderalimentatie
is verdisconteerd. In deze situatie zal de alleenstaande ouder die in de WBO-enquête de vraag
voorgelegd krijgt naar het ontvangen van kinderalimentatie, wellicht met ‘nee’ antwoorden.

- Ook kunnen ‘onderhandse’ betalingen onderrapportage bevorderen. Een onderhandse betaling is
een alimentatiebetaling direct aan een ex-partner met een bijstandsuitkering, maar buiten
medeweten van de gemeentelijke sociale dienst. Door zo’n onderhandse betaling kan het feitelijk
inkomen van de alleenstaande ouder immers worden verhoogd tot boven het niveau van het
sociale minimum. De aantrekkelijkheid van een dergelijke onderhandse regeling is wellicht voor
kinderalimentaties groter dan voor ex-echtgenootalimentaties, omdat kinderalimentatie voor
degene die het betaalt alleen aftrekbaar is van de belasting in het kader van de
buitengewone-lastenaftrek (voor een forfaitair bedrag per kind per kwartaal wanneer het betaalde
bedrag een vastgesteld drempelbedrag (1995: ƒ 56,00 per kind per week) overstijgt), terwijl
ex-echtgenootalimentatie altijd volledig aftrekbaar is. Alleenstaande ouders met een
bijstandsuitkering en met een onderhandse regeling met hun ex-partner voor het ontvangen van
(kinder)alimentatie hebben het wellicht verstandig geoordeeld om de WBO-enquête niet geheel
overeenkomstig de feiten in te vullen. Overigens is het aannemelijk dat het aantal gevallen van
onderhandse betalingen is afgenomen sinds de invoering van de verhaalsplicht voor gemeenten in
1992. 

- Onderrapportage van het ontvangen van kinderalimentatie in het WBO’93/’94 kan ten slotte ook
nog zijn bevorderd door het eventueel onregelmatig ontvangen van alimentatiebetalingen, of door
niet maandelijks maar driemaandelijks ontvangen ervan (overeenkomstig het ritme van de



112

buitengewone-lastenaftrek) en/of door onvolledig ontvangen van het overeengekomen bedrag
(waardoor in de maand oktober 1993, waarop de vraag in het WBO’93/’94 betrekking heeft,
niets of een onvolledig bedrag werd ontvangen); het IPO’93, dat alleen gegevens over het
gehele jaar 1993 bevat, geeft over het eventueel vóórkomen van dit soort verschijnselen geen
enkele informatie.

Wanneer ook ex-echtgenootalimentatie wordt meegerekend, beloopt dit percentage 16. Anders gezegd:7

16% van de gescheiden alleenstaande moeders heeft zowel inkomen uit arbeid als ex-echtgenote- en/of
kinderalimentatie.
Voor de vele kwesties ten aanzien van terminologie, definities en onderzoeksmethoden, zie bijvoorbeeld8

Deven (1996).
De steekproefaantallen in het Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek 1995 van de in deze9

paragraaf gehanteerde subgroepen zijn weergegeven in de navolgende tabel.

     Steekproefaantallen in het AVO’95
tweeoudergezinnen
     oorspronkelijke gezinnen 1.871
     stiefgezinnen 59

niet-verzorgende ouders
     moeders 43
     vaders 134

      Bron: SCP(AVO’95)

Wanneer eenoudergezinnen wel meegeteld worden, dan blijft het (afgeronde) percentage 3. Met andere10

woorden: van alle (een- en tweeouder)gezinnen met ten minste één (stief)kind jonger dan 18 jaar is 3%
een stiefgezin.
Het verschil in kerkelijke gezindte is niet statistisch significant bij p < 0,05 als criterium, het is wel11

significant bij p < 0,10 als criterium. 
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5  VERDELING VAN ONBETAALDE ARBEID, 1975-19951

Tanja van der Lippe (UU)

5.1 Inleiding

De arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen is lange tijd vanzelfsprekend
geweest. Vrouwen droegen de zorg voor het huishouden en de kinderen, en mannen
voor de inkomensverschaffing. De toegenomen arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen in de afgelopen decennia heeft die kennelijke vanzelfsprekendheid aan het
wankelen gebracht. In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre in de afgelopen
twee decennia de verdeling van onbetaalde arbeid is veranderd. Is het nog steeds zo
dat vrouwen de hoofdverantwoordelijke zijn voor de taken thuis? Zijn er al huis-
houdens waarin mannen en vrouwen evenveel tijd aan het huishouden besteden?
Besteden betaald werkende vrouwen minder tijd aan hun kinderen dan voltijds
huisvrouwen, nu en twee decennia geleden? Deze en andere vragen worden beant-
woord met tijdbudgetgegevens uit 1975, 1980, 1985, 1990 en 1995. 

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 5.2 wordt eerst ingegaan op
eerder verkregen inzichten in achtergronden van de seksespecifieke verdeling van
onbetaalde arbeid. De gegevens voor de analyse worden besproken in paragraaf 5.3.
Tevens komt in deze paragraaf de omschrijving van onbetaalde arbeid aan bod.
Vervolgens worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Begonnen wordt met
een globaal overzicht van de ontwikkelingen in paragraaf 5.4. De paragrafen 5.5
tot en met 5.7 vervolgens handelen over de tijd besteed aan huishoudelijke en
gezinstaken in verschillende huishoudenstypen en levensfasen. Allereerst wordt
nagegaan hoe thuiswonende jongeren hun tijd verdelen (§ 5.5). Dan wordt
berekend hoeveel tijd alleenstaanden aan hun huishouden besteden (§ 5.6).
Vervolgens wordt er aandacht besteed aan ontwikkelingen in de tijdsbesteding van
samenwonenden en aan de invloed van relevante omstandigheden daarbij (§ 5.7).
Zo wordt nagegaan wat de invloed is van de toegenomen arbeidsmarktparticipatie
van vrouwen en van de aanwezigheid van kinderen op de verdeling van huishoude-
lijke en gezinstaken. Ook wordt bekeken hoe de kinderverzorging is verdeeld en in
hoeverre samenwonenden gebruik maken van een huishoudelijke hulp. Vervolgens
wordt nagegaan wat de invloed is van elk van de onderscheiden omstandigheden op
de tijd besteed aan huishoudelijke en gezinstaken door mannen en vrouwen (§ 5.8).
In paragraaf 5.9 wordt de stand van zaken samengevat voor het meest recente
Tijdsbestedingsonderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting
van de belangrijkste conclusies (§ 5.10).

5.2 Verklaringen voor veranderingen in de taakverdeling thuis

Vanuit verschillende theoretische gezichtspunten zijn verwachtingen te formuleren
voor de richting en aard van veranderingen die tussen 1975 en 1995 in de deel-
name aan de taken thuis, en met name in de verdeling van huishoudelijke en
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gezinstaken, hebben plaatsgevonden (zie ook Van der Lippe et al. 1993). Daarbij
kan een onderscheid gemaakt worden tussen veronderstellingen die de ontwikke-
lingen betreffen in de deelname van alle mannen en vrouwen aan huishoudelijke en
gezinstaken en veronderstellingen die alleen samenwonenden betreffen. Bij het
analyseren van de ontwikkelingen in de tijdsbesteding vormen deze op theorieën
gebaseerde verwachtingen een belangrijk interpretatiekader. Om deze reden wordt
in deze paragraaf een korte schets gegeven van de vier belangrijkste theoretische
oriëntaties met betrekking tot de taakverdeling thuis. Expliciet moet opgemerkt
worden dat het niet in de bedoeling ligt om de theorieën aan een toetsing te
onderwerpen.
Een eerste veronderstelling is dat normatieve opvattingen van vrouwen en mannen
ten aanzien van rollen die zij in het dagelijkse leven behoren te vervullen, hun
deelname aan huishoudelijke taken beïnvloeden. Mannen en vrouwen krijgen al
van jongs af aan aangeleerd hoe zij zich behoren te gedragen en deze, veelal
seksespecifieke rolverwachtingen internaliseren ze tot eigen opvattingen. Hoewel
de belangrijkste socialisatie in de jeugd gebeurt, vindt ook op latere leeftijd een
voortdurend proces van de- en resocialisatie, van af- en bijleren, plaats. Socialisatie
is in ruime zin dus een proces dat zich gedurende het gehele leven van de mens
afspeelt (Rademaker 1978). Nog niet lang geleden werden alle jongens gesociali-
seerd om later de kostwinnersrol te vervullen en meisjes om de zorg voor de
kinderen en het huishouden op zich te nemen. Met betrekking tot normatieve
opvattingen is het echter aannemelijk dat deze seksespecifieke socialisatie van
kinderen en jongeren is verminderd na 1970. 
Afgemeten aan de ontwikkelingen in het opinieklimaat op het terrein van emanci-
patie, zoals gemeten in het SCP-onderzoek Culturele veranderingen in Nederland,
is het tevens voor de gehele bevolking waarschijnlijk dat seksespecifieke normen
zijn verzwakt tussen 1975 en 1995. Zo vond in 1981 61% van de bevolking dat
mannen en vrouwen huishoudelijk werk gelijk zouden moeten verdelen en in 1995
is dit aandeel gestegen naar 68% à 69% (zie de bijlage achterin deze publicatie,
tabel B2). Dat opvattingen niet volledig in overeenstemming zijn met gedrag moge
duidelijk zijn. Toch is, uitgaande van de seksespecifieke socialisatie van mannen
en vrouwen te verwachten dat de verzwakking van seksespecifieke rolvoorschriften
tussen 1975 en 1995 zal hebben geleid tot een afname van tijd besteed aan
huishoudelijke en gezinstaken bij (met name jonge) vrouwen en een toename bij
(met name jonge) mannen. 
Recentelijk ontwikkelde gender-identiteitstheorieën zijn enerzijds verwant aan de
socialisatietheorie, maar verschillen anderzijds duidelijk door de integratie in deze
theorie van het aspect van machtsverschillen tussen de seksen. In hoofdstuk 8
wordt hierop nader ingegaan (§ 8.4).

Volgens een tweede oriëntatie worden verschillen in deelname aan huishoudelijke
en gezinstaken van mannen en vrouwen verklaard uit verschillen in de sociaal-
economische hulpbronnen waarover zij beschikken. Dit verschil zou de basis voor
onderhandelingsprocessen in het huishouden vormen: degene met meer hulpbron-
nen oefent meer macht uit in de relatie en zal minder in het huis doen dan zijn of
haar partner (Blood en Wolfe 1960). Dit raakt dus alleen de verdeling van taken
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onder partners. De impliciete veronderstelling is hierbij dat het werk thuis door
beide partners als een onaangename bezigheid wordt ervaren. Het is bekend dat
vrouwen in de regel over minder sociaal-economische hulpbronnen als opleiding,
beroep en inkomen hebben kunnen beschikken dan mannen, en dit zou hun grotere
aandeel in huishoudelijke en gezinstaken verklaren. 
Van zowel jonge vrouwen als van jonge mannen is het opleidingsniveau de afgelo-
pen decennia gestegen, maar van jonge vrouwen sneller dan van jonge mannen.
Binnen relaties van jonge vrouwen en mannen is daardoor het opleidingsniveau
van partners vrijwel gelijk geworden (Niphuis-Nell 1992). Wat betreft de hulpbron
opleidingsniveau hebben jonge vrouwen dus inmiddels een even goede uitgangs-
positie als hun partner. Ten aanzien van de hulpbron inkomen geldt dit nog niet,
dat wil zeggen de uitgangspositie van vrouwen - ook van jonge vrouwen - is nog
immer (veel) slechter dan die van hun partner. Jonge vrouwen kiezen vaak nog
voor studierichtingen die minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt dan jonge
mannen, hoewel dit verschil wel aan het afnemen is (Van der Lippe en Van
Doorne-Huiskes 1994). Wel is voor alle leeftijdscategorieën de ongelijkheid in
inkomen tussen partners in de afgelopen decennia verminderd (Hooghiemstra en
Niphuis-Nell 1993 en hoofdstuk 3). In totaal is op basis van sociaal-economische
hulpbronnen wel te verwachten dat tussen 1975 en 1995 huishoudelijke en gezins-
taken zijn herverdeeld. 

Een derde verklaring is dat de waarde van tijd en geld voor mannen en vrouwen
hun deelname aan betaalde en huishoudelijke arbeid zouden bepalen. Dit idee is
gebaseerd op de door Becker (1965) geïntroduceerde economische theorie over de
allocatie van tijd. De gedachtegang is als volgt. Mensen beschikken over kennis en
vaardigheden en dit kan beschouwd worden als hun menselijk kapitaal. Net als
financieel kapitaal pogen mensen dit kapitaal op de meest winstgevende manier in
te zetten. Bij de verdeling van tijd over betaalde en huishoudelijke taken zouden
mannen en vrouwen zich laten leiden door hun hoeveelheid menselijk kapitaal,
uitgedrukt in hun potentiële waarde op de arbeidsmarkt. Naarmate ze meer kunnen
verdienen is hun tijd kostbaarder en hun deelname aan huishoudelijke arbeid ‘duur-
der’ (zie ook Van der Lippe 1993). Doordat tussen 1975 en 1995 het opleidings-
niveau van vrouwen en mannen is gestegen (en daarmee hun verdiencapaciteit is
toegenomen), zullen ze naar verwachting meer tijd aan betaalde arbeid en minder
tijd aan huishoudelijke arbeid zijn gaan besteden. De productiviteit van vrouwen
zal relatief meer zijn toegenomen dan die van mannen door hun sneller gestegen
opleidingsniveau, ook al kiezen vrouwen nog steeds voor opleidingen waarmee
over het algemeen minder geld is te verdienen. Voor veranderingen in de verdeling
van huishoudelijke taken tussen partners tussen 1975 en 1995 betekent dit het
volgende. Mannen zijn nog altijd aanzienlijk productiever in betaalde arbeid dan
hun vrouwelijke partner (ze verdienen meer) en het is tevens aannemelijk dat
vrouwen nog altijd productiever zijn in huishoudelijke arbeid dan hun mannelijke
partner. Het toegenomen opleidings- en inkomensniveau van vrouwen ten opzichte
van hun man heeft echter wel tot een kleiner verschil in relatieve productiviteit
tussen partners geleid. Uitgaande van de relatieve productiviteit is te verwachten
dat de toegenomen productiviteit in betaalde arbeid van mannen en vrouwen tussen
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1975 en 1995 zal hebben geleid tot een afname van huishoudelijke en gezinstaken;
voor vrouwen zal dit effect naar verwachting sterker zijn. Bij samenwonenden heeft
het afgenomen verschil in relatieve productiviteit vermoedelijk geleid tot een
gelijkere verdeling van huishoudelijke en gezinstaken. 

Bij deze drie verklaringen gaat het om deelname aan zowel betaalde als huishoude-
lijke arbeid. Bij een vierde verklaring wordt uitgegaan van de deelname aan betaald
werk en deze deelname beïnvloedt de deelname aan het huishouden. De verklaring
wordt gezocht bij vraag- en aanbodfactoren (Knulst en Van Beek 1990). De hoe-
veelheid tijd die mannen en vrouwen aan het huishouden besteden, zou afhangen
van de tijd die zij beschikbaar hebben voor dergelijke activiteiten. Werken mannen
en vrouwen veel uren buitenshuis, dan houden ze weinig tijd over voor huishoude-
lijke taken. Niet alleen de beschikbare tijd speelt echter een rol, maar ook de
behoefte binnen het huishouden daaraan. Zo heeft de samenstelling van het huis-
houden een directe invloed op de zorgbehoefte binnen het huishouden: een alleen-
staande kent alleen de zorg voor zichzelf; bij samenwonenden wordt de behoefte
aan zorg mede bepaald door de partner; de aanwezigheid van kinderen, en met
name van jonge kinderen, intensiveert de behoefte aan huishoudelijk werk en
zorgactiviteiten sterk. Daarnaast beperkt de toegenomen participatie van vrouwen
op de arbeidsmarkt de mogelijkheid om de van oudsher aan hen toegewezen taken
volledig uit te voeren. Aangenomen dat voor het functioneren van het huishouden
het verrichten van een zekere hoeveelheid huishoudelijke taken nodig is, dan leidt
dit tot een grotere vraag naar de deelname van de man in het huishouden. De
beschikbaarheid voor en behoefte aan huishoudelijke en gezinstaken zal tussen
1975 en 1995 hebben geleid tot een afname van huishoudelijke en gezinstaken bij
vrouwen, en bij samenwonende vrouwen tot een toename hiervan bij hun man. 

Met deze vier invalshoeken worden verschillende mechanismen duidelijk die een
rol spelen bij veranderingen in tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken.
Voor specifieke groepen mannen en vrouwen blijken deze mechanismen verschil-
lend uit te werken, zodat het moeilijk is om een precieze richting aan te geven van
de veranderingen in tijdsbesteding tussen 1975 en 1995. Globaal genomen kan
echter worden verwacht dat mannen meer en vrouwen minder zijn gaan doen in het
huishouden. Wat betreft samenwonenden wijzen de vier mechanismen alle in
dezelfde richting: de omvang van huishoudelijke en gezinstaken van samenwonen-
de vrouwen zal zijn afgenomen tussen 1975 en 1995 en van samenwonende man-
nen toegenomen. Per saldo zal dan de verdeling tussen samenwonende mannen en
vrouwen minder ongelijk zijn geworden.

5.3 Het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO)

5.3.1 Mogelijkheden en beperkingen van tijdsbestedingsonderzoek

Voor de onderhavige analyse wordt gebruikgemaakt van tijdsbestedingsonderzoek
uit 1975, 1980, 1985, 1990 en 1995 (zie ook SCP 1996). De steekproeven onder de
Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder zijn tijdens overeenkomstige najaars-
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weken in 1975-1995 steeds op dezelfde wijze volgens het dagboeksysteem onder-
zocht. De respondenten hebben in feite een week lang, of 672 keer, de vraag beant-
woord: ‘Wat deed U dit kwartier?’, en dit ingevuld in een dagboek met circa 180
voorgestructureerde antwoordcategorieën (zie Knulst en Van Beek 1990). Deze
methode blijkt de meest betrouwbare manier te zijn om de tijdsbesteding van
mensen te meten (Juster en Stafford 1991) en geeft een aanvaardbare benadering
van de realiteit (Batenburg en Knulst 1993). Het wordt respondenten niet eenvou-
dig gemaakt hun favoriete activiteiten breed uit te meten en beslommeringen of
allerlei triviale bezigheden over het hoofd te zien. Het eigenlijke onderzoeksproject
wordt hierdoor niet eenzijdig uitvergroot, zoals in op één type tijdsbesteding
gerichte enquêtes wel gebeurt. 

Terwijl een breed opgezet onderzoek dus voordelen heeft voor specifieke vraag-
stellingen, betekent dit ook dat niet op elk onderzoeksterrein diep kan worden
ingegaan. Ten eerste is in het hier gebruikte tijdsbestedingsonderzoek, wat betreft
huishoudelijke activiteiten niet naar secundaire activiteiten gevraagd.  Het2

nadenken over het boodschappenlijstje tijdens het autorijden is dus niet geschreven
als secundaire activiteit onder ‘organiseren van het huishouden’ maar als primaire
activiteit onder ‘autorijden’. Ten tweede kan ‘de emotionele opvang’ van gezins-
leden niet met tijdsbestedingsonderzoek worden gemeten. Hieronder valt het
opvangen en reguleren van spanningen, het koesteren, het gezellig maken en het
bevorderen van goede gezinsbetrekkingen. 

Een belangrijk punt betreft wat met tijdsbesteding gemeten kan worden. De tijds-
besteding aan onbetaald werk, en die aan huishoudelijke en gezinstaken in het
bijzonder, is niet zonder meer te gebruiken als indicatie voor de benodigde hoeveel-
heid werk in het huishouden (zie Knulst en Schoonderwoerd 1983). Zo laat het feit
dat gehuwde vrouwen met een baan huishoudelijke werkzaamheden in kortere tijd
verrichten dan huisvrouwen in overeenkomstige woon- en gezinsomstandigheden,
de vraag onbeantwoord of huisvrouwen de zaken grondiger aanpakken of dat ze
zich per karwei meer tijd veroorloven dan vrouwen met een baan ernaast. Het hier
gebruikte tijdbudgetonderzoek kan die vraag niet beantwoorden. Het is waarschijn-
lijk dat vrouwen een (sterk) uiteenlopende houding hebben ten aanzien van een
schoon huis en de aardigheid in huishoudelijk werk. Daarnaast is ook van belang of
en hoeveel alternatieve bezigheden, zowel in de betaalde sfeer als in de vrijetijd-
sfeer, voorhanden zijn. Hoe meer concurrentie er is met andere bezigheden, des te
minder blijft tijd over voor het huishouden. Huishoudelijk werk kan voor voltijdse
huisvrouwen het karakter hebben van ‘dagvulling’. Bij de interpretatie van de
resultaten dient men er dus rekening mee te houden dat het om tijdsbesteding en
niet om geleverde prestaties gaat. Met tijdsbesteding is het dus ook niet mogelijk
om de werkelijke verdeling van de verrichte prestaties tussen mannen en vrouwen
weer te geven. 
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Voor de overzichtelijkheid worden in de tabellen in dit hoofdstuk bijna steeds
alleen de resultaten gepresenteerd van 1975, 1985 en 1995. Bij de analyses en in de
conclusies zijn echter wel steeds de jaartallen 1980 en 1990 mede in beschouwing
genomen. 

In de tabellen wordt steeds aangegeven of er een statistisch significante verandering
in de tijdsbesteding bestaat tussen 1975 en 1995, dat wil zeggen of het om een
trend gaat. Daarbij wordt ook vermeld of het om een toename (+) of een afname (–)
in de tijd gaat. Deze trend is berekend met behulp van een lineaire-regressie-
analyse, waarbij de tijdsbesteding aan een bepaalde activiteit de afhankelijke varia-
bele vormt en de vijf peiljaren de onafhankelijke variabele. Hoewel er niet altijd
sprake is van een lineaire af- of toename van een bepaalde tijdsbesteding, vormt de
hier gebruikte methode wel een goede indicatie voor het bestaan van een trend.
Opgemerkt moet worden dat het bereiken van een statistisch significante toe- of
afname mede afhankelijk is van het aantal respondenten in de steekproef. Soms
lijkt er een duidelijke afname in een bepaalde tijdsbesteding te bestaan, maar is
deze door de kleine aantallen respondenten toch niet statistisch significant, en soms
is het andersom het geval. Voor een aantal analyses bleek de steekproef uit 1975 te
klein om verantwoorde uitspraken te kunnen doen. In die gevallen zijn de steek-
proeven van 1975 en 1980 samengevoegd; dit staat dan in de betreffende tabellen
of figuren vermeld. 

5.3.2 Omschrijving van onbetaalde arbeid

In het verleden zijn verscheidene pogingen ondernomen om het terrein van huis-
houdelijke arbeid te omschrijven (zie bv. Havinga 1983; Hagenaars en Wunderink-
Van Veen 1990). Dat eten koken en schoonmaken tot huishoudelijk werk gerekend
moesten worden, was duidelijk, maar wat te doen met doe-het-zelfwerkzaamheden
en het spelen met kinderen? Het blijkt moeilijk om een onbetwistbare grens te
trekken tussen huishoudelijke bezigheden en hobby- of vrijetijdsbestedingen. Dit
probleem kan ook een rol spelen bij het eten koken, want wat bijvoorbeeld te
denken van het bereiden van een zeer uitgebreid feestmaal? De problemen rondom
afbakening hebben geleid tot meerdere omschrijvingen van huishoudelijke bezig-
heden. Zo worden doe-het-zelfwerkzaamheden soms wel tot huishoudelijke bezig-
heden gerekend (CBS 1987 en 1988b; Grift et al. 1989), en soms niet (Knulst en
Van Beek 1990). Met betrekking tot huishoudelijk werk wordt meestal een onder-
scheid gemaakt tussen strikt huishoudelijke taken en zorg voor kinderen. Ook
wordt wel een onderscheid gemaakt tussen huishoudelijk werk dat wekelijks
terugkomt en huishoudelijk werk dat incidenteel is (De Jonge en De Olde 1994). 

In dit hoofdstuk is gekozen voor een veelomvattende omschrijving van huishoude-
lijke taken. Daarbij blijft echter wel aandacht voor de verschillende onderdelen van
het huishouden. De bezigheden ten behoeve van het eigen huishouden worden
‘huishoudelijke en gezinstaken’ genoemd. Deze taken bestaan weer uit de drie
volgende onderdelen: ‘huishoudelijk werk’, ‘zorg voor kinderen en andere huis-
genoten’ en ‘doe-het-zelfwerkzaamheden’. In de paragrafen 5.5 en verder wordt
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alleen de onbetaalde arbeid ten behoeve van het eigen huishouden behandeld
(huishoudelijke en gezinstaken).3

In paragraaf 5.4 worden naast huishoudelijke en gezinstaken ook ‘familiehulp’,
‘hulp aan niet-familie’ en ‘participatie’ onderscheiden. Tot hulp aan niet-familie
worden burenhulp en bejaardenzorg gerekend. Participatie houdt deelname in aan
politieke, religieuze en maatschappelijke organisaties. Deze participatie valt dus
onder onbetaalde werkzaamheden die in georganiseerd verband plaatsvinden en
wordt om die reden ook wel vrijwilligerswerk genoemd. Dat geldt overigens ook
voor bejaardenzorg voorzover dat in georganiseerd verband plaatsvindt (zie ook
Van Daal 1990; Lindeman 1996). Familiehulp en burenhulp zijn voorbeelden van
wat vaak informele zorg wordt genoemd. 
In de bijlage bij dit hoofdstuk is gedetailleerd weergegeven welke activiteiten
worden gerekend tot onbetaalde arbeid.

5.4 Een globaal overzicht van ontwikkelingen

In deze paragraaf wordt een globaal overzicht gegeven van ontwikkelingen in de
tijd besteed aan onbetaalde arbeid. De gegevens gelden voor de gehele bevolking
van 12 jaar en ouder, waarbij alleen onderscheid wordt gemaakt in vrouwen en
mannen. Eerst in de volgende paragrafen wordt ook onderscheid gemaakt naar
levensfase en huishoudenstype.

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de totale betaalde en
onbetaalde arbeidslast. De gegevens bevestigen nog eens dat vrouwen in de
afgelopen decennia meer betaalde arbeid zijn gaan verrichten: zo werkte in 1960
25% van de vrouwen behorende tot de potentiële beroepsbevolking, in 1975 32% en
in 1992 57%.  Het aandeel gehuwde vrouwen dat betaalde arbeid verricht is nog4

sterker gestegen, namelijk van 7% in 1960 naar 49% in 1992 (CBS 1960, 1992a,
1992b). 
Deze toegenomen arbeidsdeelname heeft consequenties gehad voor de huishoude-
lijke en gezinstaken van mannen en vrouwen en met name voor het huishoudelijk
werk: vrouwen zijn minder tijd gaan besteden aan huishoudelijke en gezinstaken.
Hiermee hangt samen dat mannen meer zijn gaan doen in het huishouden. Besteed-
den vrouwen in 1975 2,7 keer zo veel tijd aan huishoudelijke en gezinstaken dan
mannen, in 1995 is dit verminderd tot 1,9 keer zo veel. Verder valt op dat mannen
het in 1995 drukker hebben met onbetaalde en betaalde werkzaamheden dan
vrouwen. Dit in tegenstelling tot 1975, toen vrouwen nog meer tijd besteedden aan
beide taken.



124

Tabel 5.1 Tijdsbesteding aan betaalde en onbetaalde arbeid, vrouwen en mannen van 12 jaar en ouder, 1975-1995
(in uren per week)

vrouwen

1975 1980 1985 1990 1995 trenda

onbetaalde arbeid 36,2 37,4 36,7 33,3 32,4 %%

waarvan
huishoudelijke en gezinstaken 33,7 35,2 34,3 30,7 29,8 %%

huishoudelijk werk 25,5 25,2 24,3 22,3 21,9 %%

zorg voor kinderen en andere huisgenoten 3,1 3,8 3,5 3,6 3,7
doe-het-zelfwerkzaamheden 5,1 6,1 6,5 4,8 4,2 %%

familiehulp en hulp aan niet-familie 1,6 1,2 1,4 1,6 1,6
participatie 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1

betaalde arbeid 6,1 6,1 6,8 8,8 9,7 ++

totaal onbetaalde en betaalde arbeid 42,3 43,5 43,5 42,0 42,1

mannen

1975 1980 1985 1990 1995 trenda

onbetaalde arbeid 14,9 16,0 17,3 17,0 18,1 ++
waarvan
huishoudelijke en gezinstaken 12,4 13,8 14,8 14,6 15,5 ++

huishoudelijk werk 7,0 7,7 8,9 8,9 9,7 ++
zorg voor kinderen en andere huisgenoten 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4
doe-het-zelfwerkzaamheden 4,2 4,7 4,7 4,4 4,4

familiehulp en hulp aan niet-familie 1,1 0,9 1,2 0,9 1,2
participatie 1,3 1,4 1,3 1,6 1,5

betaalde arbeid 23,7 22,1 21,6 24,5 25,4 ++

totaal onbetaalde en betaalde arbeid 38,6 38,1 39,0 41,6 43,5 ++

totaal

1975 1980 1985 1990 1995 trenda

onbetaalde arbeid 25,6 26,8 27,2 25,2 25,5 %%

waarvan
huishoudelijke en gezinstaken 23,2 24,6 24,7 22,7 22,8 %%

huishoudelijk werk 16,4 16,6 16,7 15,7 16,0 %

zorg voor kinderen en andere huisgenoten 2,2 2,6 2,4 2,4 2,5
doe-het-zelfwerkzaamheden 4,7 5,4 5,6 4,6 4,3 %%

familiehulp en hulp aan niet-familie 1,4 1,1 1,3 1,2 1,4
particiaptie 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 +

betaalde arbeid 14,8 14,0 14,1 16,6 17,3 ++

totaal onbetaalde en betaalde arbeid 40,5 40,9 41,3 41,3 42,8 ++
++/%% significant op 1%-niveau; +/% significant op 5%-niveau (voor verdere toelichting: zie de laatste alinea vana

§ 5.3.1).

Bron: SCP (TBO’75-’95) (n = 1.309, 2.730, 3.262, 3.158 en 3.227) gewogen resultaten

Tabel 5.2 geeft antwoord op de vraag welke onbetaalde activiteiten vrouwen minder
zijn gaan ontplooien en wat mannen meer zijn gaan doen. Het werk aan de maal-
tijden vormt de grootste post van de huishouding, en mannen zijn er sinds 1975
meer tijd aan gaan besteden en vrouwen minder. Daarnaast zijn vrouwen bedui-
dend minder tijd aan wassen en schoonmaken gaan besteden, maar mannen hebben
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tussen 1975 en 1995 deze tijd niet overgenomen. Bij zowel mannen als vrouwen is
de tijd die zij besteden aan kinderen en andere huisgenoten tussen 1975 en 1995
toegenomen, maar dit blijkt tot nog toe geen statistisch significante trend.  Men5

moet hier overigens bij bedenken dat deze cijfers ook betrekking hebben op mannen
en vrouwen zonder kinderen. Opvallend verder bij de zorg voor kinderen is dat
vrouwen minder tijd zijn gaan besteden aan kinderverzorging maar meer tijd aan
kinderbegeleiding. 

Tabel 5.2 Tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken, vrouwen en mannen van 12 jaar en ouder, 1975-1995 (in
uren per week)

vrouwen mannen

1975 1985 1995 trend 1975 1985 1995 trenda a

huishoudelijke en gezinstaken 33,7 34,3 29,8 %% 12,4 14,8 15,5 ++
huishoudelijk werk 25,5 24,3 21,9 %% 7,0 8,9 9,7 ++

werk aan maaltijden 10,5 10,5 8,5 %% 2,3 3,2 3,5 ++
schoonmaken 5,8 4,9 4,2 %% 0,9 0,9 0,9 +
onderhoud kleding 3,0 2,7 2,5 %% 0,2 0,3 0,4 ++
boodschappen doen 5,4 5,3 5,6 %% 2,9 3,1 3,4 ++
organiseren 0,3 0,3 0,4 %% 0,2 0,2 0,3 ++
karweitjes buiten 0,3 0,4 0,4 %% 0,4 1,1 0,8 +
vervoer voor huishouden 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3   

zorg voor kinderen en andere huisgenoten  3,1 3,5 3,7 1,2 1,2 1,4   
kinderverzorging 1,7 2,0 1,6 %% 0,4 0,5 0,6
kinderbegeleiding 1,2 1,4 1,6 ++ 0,7 0,7 0,7
zorg voor andere huisgenoten 0,2 0,1 0,4 ++ 0,1 0,1 0,1

doe-het-zelfwerkzaamheden 5,1 6,5 4,2 %% 4,2 4,7 4,4 %

huisonderhoud 0,6 0,6 0,5 1,6 1,6 1,7
onderhoud (brom)fiets - 0,0 0,0 - 0,1 0,1
huisdieren verzorgen 0,7 0,9 1,0 0,7 1,0 0,8
kamerplanten verzorgen 0,9 0,6 0,4 %% 0,2 0,1 0,1 %%

tuinieren 0,4 0,5 0,7 ++ 1,1 1,0 1,2 +
knutselen/handwerken/breien 2,5 3,9 1,6 %% 0,7 0,9 0,5 %%

b

familiehulp en hulp aan niet-familie 1,6 1,4 1,6 ++ 1,1 1,2 1,2
familiehulp 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
hulp aan niet-familie 1,3 1,0 1,2 ++ 0,7 0,7 0,8

participatie 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 1,5
totaal 36,2 36,7 32,4 %% 14,8 17,3 18,1 ++

++/%% significant op 1%-niveau; +/% significant op 5%-niveau (voor verdere toelichting: zie de laatste alinea vana

§ 5.3.1).
Niet naar gevraagd in 1975.b

Bron: SCP (TBO’75-’95) (n = 1.309, 3.262 en 3.227) gewogen resultaten

Wat betreft doe-het-zelfwerkzaamheden blijkt er nauwelijks een verschil tussen
mannen en vrouwen in 1995. Het deel van de huishoudelijke en gezinstaken dat
mannen besteden aan doe-het-zelfwerkzaamheden is echter veel groter dan bij
vrouwen, namelijk 28% in 1995 in vergelijking met 14% voor vrouwen. Dit komt
doordat vrouwen zo veel meer tijd aan huishoudelijk werk besteden. Met betrekking
tot doe-het-zelfwerkzaamheden besteden mannen relatief veel tijd aan het
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huisonderhoud en vrouwen aan knutselen, handwerken en breien. Er is hier dus
nog geen sprake van roldoorbreking. Opvallend is overigens de teruggang in
tijdsbesteding van vrouwen aan knutselen en handwerken. Deze afname heeft
vooral plaatsgevonden tussen 1990 en 1995. 

Met betrekking tot familiehulp, niet-familiehulp en participatie blijken vrouwen
meer tijd te besteden aan (niet-)familiehulp en mannen meer aan participatie. Door
de jaren heen hebben hierin weinig verschuivingen plaatsgevonden. Wel is de
verwachting dat de behoefte aan familiehulp, burenhulp en bejaardenzorg in de
toekomst zal toenemen (STG 1992). Demografische ramingen voorspellen een
sterke groei van het aantal bejaarden, hoogbejaarden en chronisch zieken, en onder
hen een groter aantal alleenstaanden.

5.5 Thuiswonende kinderen

De afgelopen jaren heeft een toestroom van jongeren naar het voortgezet en hoger
onderwijs plaatsgevonden, zoals al eerder is vermeld in dit hoofdstuk. Hoewel
meisjes aan het begin van de jaren zeventig nog een achterstand in onderwijsniveau
hadden op jongens, is het opleidingsniveau van meisjes sneller gestegen dan dat
van jongens. Door deze inhaalbeweging staat het opleidingsniveau van meisjes
tegenwoordig op bijna gelijke voet met dat van jongens (Niphuis-Nell 1992). Dit is
ook af te lezen uit tabel 5.3 waarin de tijdsbesteding van thuiswonende jonge
mannen en vrouwen aan diverse taken is weergegeven. Zowel jonge vrouwen als
mannen in de leeftijd van 12-18 jaar zijn meer tijd gaan besteden aan het volgen
van onderwijs, maar vrouwen meer nog dan mannen. Daardoor besteden in 1995
jonge vrouwen van deze leeftijd zelfs meer tijd hieraan dan jonge mannen! Ook de
tijd die jonge thuiswonende vrouwen van 19-25 jaar besteden aan onderwijs is
toegenomen, maar met name tot 1990. Daarna is deze tijdsbesteding weer aan het
afnemen, waardoor ook geen sprake is van een significante trend. In de uren
onderwijs van thuiswonende mannen van 19-25 jaar is de laatste twee decennia
maar weinig veranderd.

Meer tijd voor onderwijs gaat samen met minder tijd voor andere bezigheden.
Vrouwen van 12-18 jaar zijn negen uur minder aan huishoudelijke en betaalde
bezigheden gaan besteden. In totaal is het verschil tussen jonge mannen en
vrouwen van deze leeftijd in de deelname aan huishoudelijke taken, betaalde
bezigheden en onderwijs kleiner geworden of verdwenen. Ook het verschil in
tijdsbesteding tussen 19-25-jarige thuiswonende mannen en vrouwen is wat betreft
onderwijs en huishoudelijke en gezinstaken afgenomen. Vrouwen besteden
duidelijk minder tijd aan het huishouden. Het verschil in tijd besteed aan betaalde
arbeid is tussen 1975 en 1995 echter groter geworden. Jonge vrouwen hebben
minder vaak een betaalde baan dan jonge mannen, en werken daarnaast vaker in
deeltijd. Dat mannen van 19-25 jaar meer tijd zijn gaan besteden aan betaalde
arbeid, kan erop wijzen dat zij in 1995 vaker een kleine bijbaan naast bijvoorbeeld
studie hebben dan in 1975. Overigens blijkt uit onderzoek onder de schoolgaande
jeugd dat mannelijke scholieren meer tijd besteden aan bijbaantjes en vakantiewerk
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dan vrouwelijke scholieren (Niphuis-Nell 1992).
Het is belangrijk om te benadrukken dat het hier thuiswonende kinderen betreft.
Het is niet waarschijnlijk dat veel leden van deze groep zelf al kinderen hebben. De
zorg voor kinderen vervult dus nog geen rol in hun leven, terwijl dit bij op zichzelf
wonende jongeren onder de 25 jaar wel het geval kan zijn. 

Tabel 5.3 Tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken, betaalde arbeid en onderwijs van jonge thuiswonende
mannen en vrouwen, naar leeftijd, 1975-1995 (in uren per week)

vrouwen mannen

1975 1985 1995 trend 1975 1985 1995 trenda a

thuiswonende kinderen 12-18 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 9,1 8,4 5,7 %% 4,9 5,2 4,4 %

huishoudelijk werk 6,9 6,5 4,9 %% 2,8 2,9 3,2
zorg voor kinderen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
doe-het-zelfwerkzaamheden 2,1 1,9 0,8 %% 2,1 2,3 1,1 %%

betaalde arbeid 8,1 2,4 2,3 %% 7,8 3,1 4,8   
onderwijs 29,6 35,5 37,4 ++ 30,5 35,4 35,9 ++

thuiswonende kinderen 19-25 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 17,3 14,6 11,2 %%  9,3 7,6 7,5
huishoudelijk werk 12,5 10,2 9,9 5,8 5,6 5,4
zorg voor kinderen 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 %

doe-het-zelfwerkzaamheden 4,6 4,3 1,2 %% 3,5 2,0 2,1
betaalde arbeid 21,1 19,7 20,7 22,5 22,3 26,5 ++
onderwijs 8,8 12,9 11,6 15,3 14,9 14,1
++/%% significant op 1%-niveau; +/% significant op 5%-niveau (voor verdere toelichting: zie de laatste alinea vana

§ 5.3.1).

Bron: SCP (TBO’75-’95) (n = 322, 693 en 563) gewogen resultaten

In ieder geval lijken deze ontwikkelingen te wijzen op een veranderde opvoeding
van meisjes en jongens tussen 1975 en 1995. Minder dan voorheen wordt van jonge
thuiswonende vrouwen verwacht dat ze veel meer bijdragen aan huishoudelijke en
gezinstaken dan mannen. Dit resultaat bevestigt het idee dat mannen en vrouwen
nu minder stringent seksespecifiek worden gesocialiseerd dan vroeger het geval
was. Daarmee hangt samen dat het belang van een opleiding voor vrouwen binnen
alle lagen van de bevolking wordt ingezien, gegeven de overeenkomstige tijd die
jonge thuiswonende vrouwen en mannen in onderwijs steken. Dit betekent ook dat
ze minder tijd beschikbaar hebben voor het huishouden.

5.6 Alleenstaanden

Het aantal alleenstaanden is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Was in 1975
nog 19% van alle huishoudens een eenpersoonshuishouden, in de jaren negentig is
dit inmiddels 30% (CBS 1992a en 1997). Alleenstaanden dragen zelf de zorg voor
zowel huishoudelijke taken als inkomensverwerving (al dan niet in de vorm van
loon), en alleenstaande mannen en vrouwen verschillen hierin niet van elkaar. Dat
wil niet zeggen dat de tijdsbesteding van beide seksen aan huishoudelijk en betaald
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werk hetzelfde is. Dit verschil lijkt gedeeltelijk toegeschreven te kunnen worden
aan de al eerder besproken seksespecifieke socialisatie van mannen en vrouwen.
Zouden verschillen in tijdsbesteding aan huishoudelijke en betaalde arbeid tussen
alleenstaande mannen en vrouwen aan het verdwijnen zijn, dan zou dit een duide-
lijke aanwijzing zijn voor het verminderen van de seksespecifieke socialisatie.
Zoiets zou men als eerste verwachten bij de jongste groep alleenstaanden, omdat zij
immers later zijn opgegroeid en opgevoed dan oudere alleenstaanden. Tussen 1975
en 1995 blijkt dit ten aanzien van betaalde arbeid van jonge alleenstaande mannen
en vrouwen echter niet op te gaan, zoals te lezen is uit tabel 5.4. Alleenstaande
vrouwen jonger dan 40 jaar zijn weliswaar meer betaalde arbeid gaan verrichten
(van 15,8 uur per week in 1975-1980 naar 23,0 uur per week in 1995), maar
mannen van dezelfde leeftijd ook (van 19,1 uur per de week in 1975-1980 naar
30,4 uur per week in 1995). Wel is de deelname aan huishoudelijke taken van
jonge alleenstaande mannen en vrouwen naar elkaar toegegroeid. Het lijkt erop of
de norm ten aanzien van betaald werk op een andere manier werkt dan die ten
aanzien van huishoudelijke bezigheden. Van alleenstaande vrouwen wordt steeds
meer verwacht dat ze betaalde arbeid verrichten, maar dat wil niet zeggen dat
alleenstaande mannen dit minder zouden moeten doen. Ook voor mannen kan de
norm wel eens zo zijn veranderd dat ze steeds meer worden gestimuleerd om veel
uren betaald te werken. Opvallend is voorts dat tot 1985 de tijdsbesteding aan
huishoudelijk werk is toegenomen voor beide seksen en daarna weer is afgenomen.
Dit is vermoedelijk een gevolg geweest van de hoge werkloosheid rond 1985.

Frappant is ook dat de tijdsbesteding van alleenstaande mannen en vrouwen van
65 jaar en ouder meer naar elkaar is toegegroeid. Hoewel er geen sprake is van
statistisch significante trends voor de seksen afzonderlijk, is de tijdsbesteding wel
minder van elkaar gaan verschillen, doordat oudere alleenstaande mannen wat
meer zijn gaan doen in het huishouden en alleenstaande vrouwen wat minder. Dit
resultaat laat zich vanuit de seksespecifieke socialisatie als volgt verklaren. Tussen
1975 en 1995 zou een verandering van normen en waarden hebben plaatsgevonden
en wel zodanig dat mannen anno 1995 meer in het huishouden ‘mogen’ doen en
dat vrouwen minder ‘mogen’ doen dan in 1975. Ook ouderen staan onder invloed
van dergelijke ontwikkelingen. 

Een vergelijking tussen de verschillende leeftijdsgroepen leert voor 1995 het
volgende. Alleenstaande vrouwen onder de 40 jaar en alleenstaande mannen onder
de 65 jaar besteden veel minder tijd aan het huishouden dan de ouderen. Zij hebben
veelal een drukke baan, en hebben daardoor logischerwijze minder tijd beschikbaar
voor het huishouden. De ouderen besteden duidelijk veel meer tijd aan het huis-
houden. Oudere vrouwen besteden 31,4 uur per week aan huishoudelijke taken
versus jonge vrouwen 14,7 uur. Oudere mannen besteden 27,0 uur per week aan
huishoudelijke taken en jongere mannen 11,4 uur. Dit laat zich als volgt verklaren.
Ouderen hebben veel meer tijd beschikbaar voor huishoudelijke en gezinstaken, en
zij kunnen hun dag met dergelijk werk vullen. Daarnaast is het mogelijk dat
ouderen trager zijn en daardoor meer uren nodig hebben voor het huishouden of dat
zij andere schoonheidsnormen kennen dan de jongeren. Zoals aangegeven in
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paragraaf 5.3.1 is het met behulp van tijdsbestedingsgegevens niet mogelijk om
dergelijke veronderstellingen te toetsen.

Tabel 5.4 Tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken van alleenstaande mannen en vrouwen, naar leeftijd,
1975/1980-1995 (in uren per week)

vrouwen mannen

1975/1980 1985 1995 trend 1975/1980 1985 1995 trenda a

alleenstaanden jonger dan 40 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 17,8 19,1 14,7 %% 12,2 13,2 11,4

huishoudelijk werk 14,2 14,6 12,2 % 9,0 10,5  9,6
zorg voor kinderen en
andere huisgenoten 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
doe-het-zelfwerkzaam-
heden 3,5 4,5 2,4 % 3,1 2,7 1,7 %

betaalde arbeid 15,8 19,5 23,0 + 19,1 24,0 30,4 ++

alleenstaanden van 40 tot 65 jaar
huishoudelijke en gezinstaken 33,4 34,9 28,6 %% - 20,4 19,7 %

huishoudelijk werk 24,4 25,4 19,9 %% - 17,8 14,9 %

zorg voor kinderen en
andere huisgenoten 0,1 0,2 0,0 - 0,0 0,1 %

doe-het-zelfwerkzaam-   
heden 8,8 9,3 8,6 - 2,6 4,8 +

betaalde arbeid 6,0 5,7 6,8 - 16,6 24,7

b

alleenstaanden van 65 jaar en
ouder

huishoudelijke en gezinstaken 33,9 33,0 31,4 26,2 25,0 27,0
huishoudelijk werk 26,1 24,8 24,5 20,0 20,2 19,6
zorg voor kinderen en
andere huisgenoten 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1
doe-het-zelfwerkzaam-
heden 7,6 8,1 7,0 5,9 4,7 7,3

betaalde arbeid 0,1 0,6 0,4 2,0 0,4 1,2

++/%% significant op 1%-niveau; +/% significant op 5%-niveau (voor verdere toelichting: zie de laatste alinea vana

§ 5.3.1).
Gebaseerd op minder dan 25 waarnemingen.b

Bron: SCP (TBO’75/’80-’95) (n = 356, 385 en 586) gewogen resultaten

Hoewel alleenstaanden de zorg voor alleen zichzelf kennen, moeten ze deze ook in
hun eentje opbrengen. Niet alle alleenstaanden zijn in staat om deze zorg zelf op te
brengen. Zo kunnen mannen en vrouwen ouder dan 65 jaar nog goed zelfstandig
wonen, maar toch voor enkele taken binnenshuis een hulp nodig hebben. Bij deze
groep blijkt inderdaad relatief vaak een hulp in het huishouden aanwezig te zijn,
namelijk in 1995 bij 25% van de vrouwen en bij 30% van de mannen, terwijl dit
voor alle huishoudens in de steekproef van 1995 11% is. 
Voor sommige anderen kan de tijd te kostbaar zijn om aan het huishouden te beste-
den. Hierbij moet men met name denken aan de beter betaalden en aan degenen
met een statusvol beroep. Doordat ze veel kunnen verdienen is elk uur dat zij niet
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aan betaalde arbeid maar aan huishoudelijk werk besteden, een dure aangelegen-
heid. Een manier om dit op te lossen is door huishoudelijk werk te kopen. Toch is
in 1995 zowel bij alleenstaande mannen als vrouwen met een betaalde baan niet
veel vaker een huishoudelijke hulp aanwezig (12%) dan gemiddeld in de gehele
steekproef van mannen en vrouwen (11%).

5.7 Samenwonenden

Er is een zekere verwantschap tussen hoofdstuk 3, over een- en tweeverdieners, en
de onderhavige paragraaf: beide hebben betrekking op de taakverdeling bij paren.
In hoofdstuk 3 echter ligt de nadruk op de verdeling van betaalde arbeid tussen
partners. In de onderhavige paragraaf ligt de nadruk op de onbetaalde arbeid
binnenshuis, waarbij overigens wel de betaalde arbeid figureert als een belangrijke
factor die de taakverdeling binnenshuis mede beïnvloedt.

5.7.1 Arbeidsparticipatie van vrouwen

Een van de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de arbeid is dat
(gehuwd) samenwonende vrouwen de afgelopen decennia meer zijn gaan partici-
peren op de arbeidsmarkt, zoals ook bleek uit paragraaf 5.4. De vrouwen die zich
steeds meer op de arbeidsmarkt gingen aanbieden, waren gehuwd en geïnteresseerd
in een baan die gecombineerd kon worden met de zorg voor het huishouden en de
kinderen. Dit blijkt uit het percentage in deeltijd werkende vrouwen over de jaren.
Had in 1975 nog 41% van de werkende vrouwen een betaalde baan van minder dan
35 uur, in 1990 was dit al 62%. Bij werkende gehuwde vrouwen is dit aandeel
gestegen van 61% in 1975 naar 77% in 1990 (CBS 1975 en 1990). Ook al werken
veel vrouwen in deeltijd, hun toegenomen participatie op de arbeidsmarkt heeft de
afgelopen jaren wel geleid tot een herverdeling van betaalde arbeid tussen samen-
wonende mannen en vrouwen. In deze paragraaf wordt nagegaan of daarmee voor
samenwonenden ook de verdeling van huishoudelijke taken is veranderd. In
tabel 5.5 zijn daartoe de meest voorkomende verdienerstypen onder de samen-
wonenden uitgezet tegen het aantal uren huishoudelijk werk.

De verschuivingen in tijdsbesteding tussen 1975 en 1995 komen eerst aan bod.
Gemiddeld genomen is de taakverdeling bij alle verdienerstypen veranderd; de
grootste verschuivingen hebben echter plaatsgevonden bij de anderhalfverdieners
en de huishoudens waar beiden geen betaald werk verrichten. Vrouwen binnen
deze relaties zijn beduidend minder tijd aan het huishouden gaan besteden en
mannen beduidend meer. De tijdsbesteding van mannen en vrouwen met kinderen
is bij deze verdienerstypen dan ook naar elkaar toegegroeid, en dit komt met name
doordat mannen meer zijn gaan doen thuis. Opvallend is dat alleen bij tweeverdie-
ners vrouwen ook meer zijn gaan doen aan het huishouden. Nadere analyse leert
dat het hier vooral een toename in de zorg voor kinderen betreft. 
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Tabel 5.5 Tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken van (gehuwd) samenwonende vrouwen en mannen,
naar verdienerstype , 1975/1980-1995 (in uren per week)a

vrouwen mannen
1975/1980 1985 1995 trend 1975/1980 1985 1995 trendb b

tweeverdieners
man en vrouw werken � 20 uur
betaald 25,5 25,9 25,1 13,0 13,9 14,3
       met kinderen 28,3 31,6 31,6 ++ 13,4 15,2 16,6
       zonder kinderen 22,9 22,9 19,9 % 12,8 13,1 12,2  

anderhalfverdieners
man heeft voltijdbaan , vrouwc

werkt < 20 uur 43,9 43,6 40,8 %%  9,8 11,2 13,5 ++
       met kinderen 45,0 45,5 43,7 10,0 11,8 14,5 ++
       zonder kinderen 37,9 37,6 - %% - - 11,0d

traditionele eenverdieners
man heeft voltijdbaan, vrouw geen
betaalde baan 48,0 49,9 46,6 %% 10,0 11,0 12,0 ++
       met kinderen 50,4 53,3 51,1 10,9 11,9 12,8 ++
       zonder kinderen 40,5 41,2 36,7 % 7,7 8,5 10,5 ++

geenverdienerse

geen van beiden een betaalde
baan 41,6 40,8 36,5 %% 22,7 24,1 26,4 ++
       met kinderen 46,8 49,0 - 26,6 27,6 - ++
       zonder kinderen 40,3 39,7 35,4 %% 21,1 23,3 25,3 ++

Indeling en operationalisatie van de verdienerstypen in deze tabel verschillen van die in hoofdstuk 3, omdat heta

Tijdsbestedingsonderzoek wat dit betreft minder mogelijkheden tot differentiatie biedt dan het
Woningbehoeftenonderzoek.
++/%% significant op 1%-niveau; +/% significant op 5%-niveau (voor verdere toelichting: zie de laatste alinea vanb

§ 5.3.1).
Een voltijdbaan betekent hier een baan van 38 uur of meer.c

Gebaseerd op minder dan 25 waarnemingen.d

Aangezien deze tabel geldt voor alle leeftijden, bevinden zich onder deze categorie relatief veel vutters, e

WAO’ers en AOW’ers.

Bron: SCP (TBO’75/’80-’95) (n = 2.025, 1.561 en 1.402) gewogen resultaten

Een vergelijking tussen de huishoudens leert voor 1995 het volgende. Vrouwen met
een betaalde baan van 20 uur of meer per week besteden veel minder tijd aan het
huishouden dan degenen met een kleine of geen betaalde baan. Bij tweeverdieners
besteden vrouwen in 1995 25,1 uur per week aan huishoudelijke en gezinstaken, bij
anderhalfverdieners 40,8 uur en bij traditionele eenverdieners 46,6 uur per week.
Ook mannen van tweeverdieners nemen meer huishoudelijk werk voor hun reke-
ning (14,3 uur) dan mannen van anderhalfverdieners (13,5 uur) en traditionele
eenverdieners (12,0 uur). Met name echter door de geringere tijdsbesteding van
vrouwen van tweeverdieners aan het huishouden is er sprake van een gelijkere
verdeling van taken bij deze paren. Vrouwen van tweeverdieners nemen in 1995
64% van de huishoudelijke en gezinstaken voor hun rekening en vrouwen van
traditionele eenverdieners 80%. 
Uit een tijdsbestedingsonderzoek van het CBS in 1987 (Stoop en Oudhof 1990)
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waarbij beide partners binnen een huishouden zijn ondervraagd, blijkt ook dat het
gegeven of partners beroepsarbeid verrichten belangrijk is voor de verdeling van
huishoudelijke taken. Als geen van beiden betaalde arbeid verricht, wordt veel meer
tijd aan het huishouden besteed dan gemiddeld; als beiden meer dan 20 uur per
week werken is dit veel minder dan gemiddeld. 

Figuur 5.1 Aandeel in huishoudelijke en gezinstaken van (gehuwd) samenwonende vrouwen, naar verdienerstype,
1975/1980-1995 (in procenten: aandeel man + aandeel vrouw = 100%)

Bron: SCP (TBO’75-’95) gewogen resultaten 

De verdeling van huishoudelijke en gezinstaken is tussen 1975 en 1995 bij
tweeverdieners maar weinig veranderd, zoals ook blijkt uit figuur 5.1. Doordat er
meer betaald werkende vrouwen zijn en dus meer tweeverdieners, heeft er op
macroniveau van de totale bevolking een herverdeling van taken plaatsgevonden.
Bij alleen de subcategorie tweeverdieners is dat echter niet of nauwelijks het geval.
Wanneer deze trend onder tweeverdieners op de langere termijn zo blijft, zal dat tot
gevolg hebben dat voor samenwonenden in de leeftijd van 20-64 jaar de herverde-
ling zal stagneren op ongeveer het niveau van de huidige tweeverdieners (in het
overigens bij voortgaande herverdeling uiterste geval dat alle samenwonenden
tweeverdieners zijn geworden). In het licht van het streven van de overheid naar
een herverdeling van onbetaald werk is de verschuiving van traditionele eenverdie-
ners naar tweeverdieners dus winst, maar tevens is de stagnerende herverdeling bij
de tweeverdieners zorgwekkend.

Met de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen wordt over de verdeling van
taken veel meer onderhandeld. Hochschild (1989) bestudeerde deze onderhandelin-
gen bij vijftig tweeverdieners uit verschillende lagen van de Amerikaanse bevol-
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king. Ze was gedurende lange tijd bij een aantal gezinnen te gast en kon zo de
moeizame onderhandelingen over de huishoudelijke taakverdeling van zeer nabij
volgen. Het blijkt dat de taakverdeling binnenshuis wel ter discussie komt wanneer
vrouwen buitenshuis werken, maar dat in de praktijk weinig verandering plaats-
vindt. Een aantal strategieën voert volgens Hochschild de bovenhand tijdens de
onderhandelingen tussen partners. Zo komt het voor dat vrouwen overgaan tot
rechtstreekse onderhandelingen en dreigen met echtscheiding, ze kunnen zich
hulpeloos en incompetent ten aanzien van bepaalde taken opstellen, ze kunnen
alleen het hoognodige doen in het huishouden, ze kunnen minder uren betaald
gaan werken, of ze meten zich de rol van supermoeder aan. Mannen stellen zich
vaak passief op door het stelselmatig vergeten van hun huishoudelijke taken of door
te doen alsof ze de nodige capaciteiten missen voor het huishoudelijk werk. Komter
(1985) maakte vanuit een machtstheoretische benadering aannemelijk dat verande-
ringen in de taakverdeling tussen mannen en vrouwen belemmerd worden, doordat
mannen baat hebben bij het handhaven van de huidige situatie (veel betaald
werken, weinig huishoudelijk werk). Bovendien blijken strategieën die verandering
beogen, moeizamer te verlopen dan strategieën die gericht zijn op het handhaven
van de bestaande situatie. 

Knijn et al. (1994) laten zien dat de mannelijke gender-identiteit belemmerend
werkt in het overnemen van huishoudelijke en gezinstaken. Twee aspecten van
deze identiteit zijn hierbij van belang: enerzijds de identificatie met traditionele
mannelijke taken en eigenschappen, waaronder met name de rol van kostwinner,
en anderzijds de onverenigbaarheid van traditioneel vrouwelijke taken en eigen-
schappen met hun mannelijke gender-identiteit. Deze beide aspecten hebben
vanzelfsprekend ook betrekking op de vrouwelijke gender-identiteit. Het lijkt in
sommige huishoudens meer geaccepteerd te zijn dat bepaalde huishoudelijke taken
worden opgegeven dan dat ze worden uitgevoerd door een persoon van het
‘verkeerde’ geslacht (Berk 1985). 

Uit onderzoek van Vollebergh (1986) onder zeventig paren met kinderen blijkt dat
mannen meer deelnemen aan taken die meer waardering oogsten in de ogen van
beide partners of waaraan een groter belang wordt gehecht. In haar onderzoek
blijken dit met name kinderverzorging en -begeleiding te zijn. Het schoonmaken
van het huis kent de minste waardering en er wordt door beide partners ook het
minste belang aan gehecht. 
Wheelock (1990) kwam tot soortgelijke conclusies op basis van een onderzoek in
Engeland onder dertig echtparen waarvan de man een werkloze geschoolde
arbeider was en de vrouw werkzaam in een typisch vrouwelijk beroep. Het blijkt dat
niet alle huishoudelijke taken in de onderhandelingen over taakverdeling worden
betrokken. Sommige taken hebben een zodanige symbolische betekenis dat mannen
zich er niet aan wagen. Koken, afwassen en stofzuigen zijn klussen die door man-
nen worden overgenomen, maar wassen, strijken en grondig het huis schoonmaken
blijven vrouwentaken (zie ook Knijn 1992). Huishoudelijk werk heeft kennelijk een
specifieke culturele en historische waarde en wordt nog steeds gezien als een
natuurlijk onderdeel van de rol van de vrouw. 



134

De hoeveelheid betaalde arbeid die vrouwen verrichten is van belang voor hun
eigen deelname aan het huishouden en voor de deelname van hun partner. Werkt
een vrouw meer uren buitenshuis, dan heeft zij minder tijd beschikbaar; aan de
behoefte die daardoor aan huishoudelijk werk ontstaat, zal, volgens de verwach-
tingen geschetst in paragraaf 5.2, door de man worden voldaan mits hij er tijd voor
heeft. Tevens beschikt een vrouw met een betaalde baan over meer sociaal-
economische hulpbronnen, in de vorm van een eigen inkomen en beroep, en zal zij
haar man kunnen ‘dwingen’ om meer thuis te doen. Zoals onderzoeksters als
Komter en Hochschild lieten zien, ligt dit evenwel niet zo eenduidig. Wel blijken
tussen paren die betaald werken verschillen te bestaan in hun verzorgingsarrange-
ment (Droogleever Fortuijn 1993); in sommige huishoudens doen mannen meer
thuis dan in andere.

In tabel 5.6 is de deelname aan huishoudelijke en gezinstaken van mannen en
vrouwen uitgezet tegen het aantal uren betaalde arbeid van de vrouw. Inderdaad
doen vrouwen minder in huis naarmate ze meer betaald werken. Met name
wanneer hun baan 30 uur of meer per week bedraagt, is hun huishoudelijke arbeid
drastisch ingekrompen. Vrouwen met een baan van 10 tot 30 uur per week besteden
in 1995 32,5 uur per week aan huishoudelijke en gezinstaken en vrouwen met een
baan van 30 uur of meer per week 18,1 uur. Alleen wanneer hun vrouw 30 uur of
meer per werkt, gaat de bijdrage van de man aan het huishouden omhoog. Wanneer
zijn vrouw een baan heeft van 10 tot 30 uur per week, doet de man echter minder
dan wanneer zijn vrouw geen betaalde arbeid verricht. Dit onverwachte resultaat
komt niet door een mogelijk verschillend aantal uren betaalde arbeid van mannen,
omdat hiervoor is gecontroleerd. Het komt mogelijk doordat vrouwen zonder
betaalde baan al wat ouder zijn of zorgbehoevender dan degenen met een betaalde
baan, en daardoor meer hulp van hun man nodig hebben.

Tabel 5.6 Tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken van (gehuwd) samenwonende vrouwen en mannen van
20-64 jaar, naar uren betaalde arbeid per week van de vrouw, 1975/1980-1995 (in uren per week)a

vrouwen mannen

1975/1980 1985 1990 1995 trend 1975/1980 1985 1990 1995 trendb b

betaalde arbeid vrouw
0 uur per week 46,8 47,7 44,3 43,3 %% 14,6 16,3 15,6 17,7 ++
1-9 uur per week 43,9 44,7 41,3 40,4 %% 12,8 14,5 13,9 16,0
10-29 uur per week 36,0 36,9 33,4 32,5 %% 14,0 15,7 15,1 17,1 +
� 30 uur per week 21,6 22,5 19,0 18,1 15,8 17,5 16,9 19,0 ++

In deze analyse is gecontroleerd voor het aantal uren dat de man betaalde arbeid verricht.a

++/%% significant op 1%-niveau; +/% significant op 5%-niveau (voor verdere toelichting: zie de laatste alinea vanb

§ 5.3.1).

Bron: SCP (TBO’75-’95) (n =2.211, 1.775, 1.718 en 1.659) gewogen resultaten

Voorts kan het zijn dat onder de vrouwen die niet werken de vrouwen overver-
tegenwoordigd zijn die (tijdelijk) niet werken in verband met de aanwezigheid van
kleine kinderen. Het is dan aannemelijk dat hun man meer thuis doet doordat ook
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hij meer tijd besteedt aan de kinderen. Ook kan het zo zijn dat het niet betaald
werken van de vrouw wijst op een huiselijke cultuur, die mede tot uiting komt in
het gedrag van de man. 
Wanneer de ontwikkelingen over de hele periode van 1975 tot en met 1995 worden
bezien, dan blijkt dat binnen elk huishouden van samenwonenden, of er nu een
werkende vrouw is of niet, minder tijd aan het huishouden wordt besteed. Mannen
zijn namelijk wel meer gaan doen in het huishouden, maar niet zo veel als hun
vrouw minder doet. Doordat er bovendien procentueel meer samenwonende
vrouwen zijn met een betaalde baan in 1995 dan in 1975 en meer vrouwen meer
uren per week werken, wordt in totaal in de huishoudens van samenwonenden
minder tijd aan huishoudelijke en gezinstaken besteed.
In figuur 5.2 is nog eens duidelijk te zien dat het aandeel van vrouwen in huis-
houdelijke en gezinstaken vooral kleiner is wanneer zij 30 uur of meer per week
betaald werken. Met name in de jaren negentig zijn de huishoudelijke en
gezinstaken in deze huishoudens fifty-fifty verdeeld. Het hebben van een grote
deeltijdbaan of een (bijna) volledige baan is daarmee een duidelijke stap naar een
herverdeling van taken tussen mannen en vrouwen. 

Figuur 5.2 Aandeel in huishoudelijke en gezinstaken van (gehuwd) samenwonende vrouwen van 20-64 jaar, naar
hun uren betaalde arbeid per week, 1975/1980-1995 (in procenten; aandeel man + aandeel vrouw = 100%)

Bron: SCP (TBO'75-'95) gewogen resultaten 
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5.7.2 Met en zonder kinderen

De levensfase waarin samenwonenden zich bevinden is van invloed op hun tijds-
besteding aan huishoudelijke bezigheden. Met name het wel of niet aanwezig zijn
van kinderen zorgt voor verschillen in tijdsbesteding. Maar ook binnen de categorie
‘samenwonenden zonder kinderen’ en binnen de categorie ‘samenwonenden met
kinderen’ kunnen belangrijke verschillen in huishoudelijke taken bestaan. Het
maakt veel uit of samenwonenden zonder kinderen aan het begin van hun carrière
staan en mogelijk nog aan kinderen beginnen, of dat ze gepensioneerd zijn en
mogelijk kinderen hebben die het huis al uit zijn. De eerste groep heeft het druk
met betaalde bezigheden en heeft weinig tijd beschikbaar voor het huishouden. De
laatste groep heeft de handen weer vrij: ze hebben geen betaald werk en geen
kinderen (meer) in huis en zullen naar verwachting meer tijd aan het huishouden
besteden. Door de jaren heen zijn verschillen tussen deze twee groepen alleen maar
uitgesprokener geworden.

Met name de tijdsbesteding van samenwonende vrouwen jonger dan 40 jaar en
zonder thuiswonende kinderen is aanmerkelijk veranderd tussen 1975 en 1995,
blijkens tabel 5.7. Deze vrouwen besteden in 1995 meer tijd aan betaald werk dan
aan huishoudelijke en gezinstaken (24,0 uur per week aan betaalde arbeid versus
19,6 uur per week aan huishoudelijke taken), terwijl dit in 1975 omgekeerd was
(12,9 uur per week versus 33,9 uur per week). Onder meer doordat jongere vrou-
wen tegenwoordig hoger opgeleid zijn dan vroeger, is het voor hen aantrekkelijker
geworden om een zeker aantal uren te werken. Ze hebben daardoor minder tijd
beschikbaar voor het huishouden. Maar ook samenwonende vrouwen zonder
kinderen in andere leeftijdsgroepen zijn minder tijd aan huishoudelijk werk gaan
besteden. 
Bij samenwonende mannen zonder kinderen en jonger dan 40 jaar is de tijdsbeste-
ding tussen 1975 en 1995 niet veranderd. Zij zijn niet meer in het huishouden gaan
doen, wat mogelijk komt doordat ze eerder meer dan minder buitenshuis zijn gaan
werken. Hier zijn het vooral de mannen van 40-65 jaar die veel meer tijd zijn gaan
besteden aan huishoudelijk werk en veel minder aan betaald werk. Dit zou deels te
maken kunnen hebben met een toename van het aantal vervroegd gepensioneerden
en WAO’ers onder deze groep. Ze hebben daardoor meer tijd beschikbaar voor het
huishouden. Overigens was de tijdsbesteding van deze groep mannen aan betaald
werk in 1990 minder dan in 1995.  
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Tabel 5.7 Tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken van (gehuwd) samenwonende mannen en vrouwen
zonder thuiswonende kinderen, naar leeftijd, 1975-1995 (in uren per week)

vrouwen mannen

1975 1985 1995 trend 1975 1985 1995 trenda a

samenwonend zonder kinderen en
jonger dan 40 jaar

huishoudelijke en gezinstaken 33,9 25,8 19,6 %% 12,3 14,9 13,0
huishoudelijk werk 26,6 19,6 15,8 %% 8,5 10,1 9,4
zorg voor kinderen en
andere huisgenoten 0,6 0,2 0,2 % 0,2 0,1 0,1
doe-het-zelfwerkzaamheden 6,8 6,1 3,5 %% 3,5 4,7 3,5

betaalde arbeid 12,9 22,6 24,0 ++ 35,2 30,8 38,5   

samenwonend zonder kinderen en
40-64 jaar

huishoudelijke en gezinstaken 37,4 40,8 33,9 %% 12,1 18,3 18,7 ++
huishoudelijk werk 30,8 31,5 28,2 %% 7,1 11,1 11,3 ++
zorg voor kinderen en
andere huisgenoten 0,5 0,5 0,4   0,3 0,1 0,1
doe-het-zelfwerkzaamheden 6,0 8,8 5,2 %% 4,7 7,2 7,3 +

    betaalde arbeid 3,7 4,4 7,3 ++ 28,2 20,0 24,8

samenwonend zonder kinderen en
65 jaar en ouder

huishoudelijke en gezinstaken 38,8 38,0 36,8 %% 20,5 20,6 24,1 ++
huishoudelijk werk 33,5 30,6 30,2 % 13,7 14,1 15,1 +
zorg voor kinderen en
andere huisgenoten 0,9 0,4 0,9 %% 0,2 0,2 0,2
doe-het-zelfwerkzaamheden 4,4 7,0 5,7 6,6 6,4 8,7 ++

betaalde arbeid 0,4 0,1 0,1 3,1 1,8 1,3

++/%% significant op 1%-niveau; +/% significant op 5%-niveau (voor verdere toelichting: zie de laatste alinea vana

§ 5.3.1).

Bron: SCP (TBO'75-’95) (n = 305, 1.058 en 974) gewogen resultaten

Een vergelijking voor 1995 tussen huishoudens zonder kinderen in de diverse
leeftijdscategorieën laat zien dat de verdeling van huishoudelijke en betaalde taken
onder de jonge samenwonenden veel gelijker is dan onder de 40-64-jarigen.
Degenen die in 1975 jonger dan 40 jaar waren, behoorden in 1995 bijna allemaal
tot de groep van 40-65 jaar. Dit zou kunnen betekenen dat na het jaar 2000 de
verdeling van huishoudelijk en betaald werk ook gelijker is geworden onder de
groep van 40-65 jaar. Wel moet hierbij bedacht worden dat de groep samenwonen-
den van 40-64 jaar bestaat uit samenwonenden die nooit kinderen hebben gehad en
samenwonenden van wie de kinderen inmiddels het huis uit zijn. Bij de laatste
groep zal de herverdeling van taken waarschijnlijk minder snel gaan dan bij
degenen jonger dan 40 jaar.

Ook bij 65-plussers zijn in 1995, doordat vrouwen minder en mannen meer zijn
gaan doen in het huishouden, de huishoudelijke en gezinstaken gelijker verdeeld.
Wel besteden vrouwen relatief meer van hun tijd aan huishoudelijk werk en
mannen relatief meer van hun tijd aan doe-het-zelfwerk. In vergelijking met
jongere mannen besteden mannen van deze leeftijdsgroep veel tijd aan het
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huishouden. Doordat de jonge en middelbare mannen meer betaald werken, hebben
ze minder tijd beschikbaar voor het huishouden. Tevens geldt, zoals ook is
gememoreerd bij alleenstaanden, dat ouderen mogelijk meer tijd nodig hebben voor
huishoudelijke klussen omdat ze langzamer zijn.

De komst van kinderen zorgt voor een aanzienlijke verandering in de tijdsbeste-
ding. Meer marktgoederen (en dus meer inkomen) zijn nodig om kinderen te
onderhouden en meer tijd is nodig voor de verzorging van de kinderen en het
huishouden. Met name de omvang van huishoudelijke en gezinstaken neemt daar-
door sterk toe en vrouwen nemen in eerste instantie de extra zorg hiervoor op zich
(zie bijvoorbeeld Grift et al. 1989; Knulst en Van Beek 1990). Een vergelijkende
studie in veertien Europese landen laat zien dat als een van de ouders bij aanwezig-
heid van kleine kinderen stopt met werken, het altijd de vrouw is (Ve 1989).
Hieraan liggen de seksespecifieke socialisatie van vrouwen en mannen, structurele
verschillen in positie tussen mannen en vrouwen in de maatschappij, en efficiëntie-
overwegingen ten grondslag (England en Farkas 1986). 
Nog steeds stoppen veel vrouwen met werken wanneer er kinderen komen, ook al is
hun aantal wel duidelijk afgenomen. Van de vrouwen die eind jaren zeventig hun
eerste kind kregen, bleef 9% doorwerken; eind jaren tachtig is dit 29% en tegen-
woordig ligt het al boven de 40% (CBS 1988a en 1994). Voor een aantal vrouwen
is de geboorte van het tweede kind aanleiding om alsnog te stoppen met werken:
32% van de vrouwen die door blijft werken na de geboorte van het eerste kind,
stopt met werken nadat het tweede kind is geboren (CBS 1994).

Niet alleen de aanwezigheid van kinderen beïnvloedt de tijd die mannen en vrou-
wen besteden aan betaalde en huishoudelijke taken, maar ook hun leeftijd. Met
name wanneer kinderen jong zijn, kosten ze aan verzorging veel tijd; zijn ze ouder,
dan kosten ze meer geld. Het is in dit kader belangrijk om een verschil te maken
tussen huishoudelijk werk en de zorg voor kinderen. Bij aanwezigheid van kleine
kinderen blijkt namelijk vooral de zorg voor kinderen toe te nemen en niet zozeer
het huishoudelijk werk (Van der Lippe 1993). Vrouwen zijn degenen die de tijds-
intensieve zorg voor de kinderen op zich nemen. Van de vrouwen met kinderen
werkt in 1990 41% en de meesten doen dat in deeltijd, zodat het betaalde werk met
de zorg voor kinderen is te combineren; van de werkende vrouwen met een kind
jonger dan 5 jaar werkt 72% minder dan 35 uur per week terwijl dit voor vrouwen
zonder kinderen in 1990 45% is (CBS 1992b; Imbens 1992). Ook mannen dragen
door de grote behoefte aan zorg in de eerste levensjaren van het kind extra bij aan
hun verzorging.

Volgens de verwachtingen die zijn geschetst in paragraaf 5.2 zouden vrouwen met
kinderen tussen 1975 en 1995 minder tijd aan huishoudelijke en gezinstaken zijn
gaan besteden en mannen met kinderen meer. De bevindingen in tabel 5.8
bevestigen deze verwachting maar deels. Vrouwen met kinderen van 5 jaar of
jonger besteden in 1995 namelijk evenveel tijd aan huishoudelijke en gezinstaken
als in 1975 (49,6 uur per week in 1975 en 49,2 uur per week in 1995). Weliswaar
besteden ze, overeenkomstig de verwachtingen, minder tijd aan huishoudelijk werk
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(30,6 uur per week in 1975 en 26,0 uur in 1995), maar ze besteden fors meer tijd
aan de zorg voor kinderen (13,4 uur in 1975 en 19,6 uur in 1995). Dit laatste is niet
overeenkomstig de verwachtingen. Ondanks een afgenomen beschikbaarheid van
vrouwen voor huishoudelijke en gezinstaken door hun toegenomen arbeidspartici-
patie, besteden vrouwen met kleine kinderen 6,2 uur per week meer aan kinder-
verzorging. Hun man is overeenkomstig de verwachting meer tijd gaan besteden
aan de zorg voor kinderen (4,2 uur in 1975 en 8,4 uur in 1995). Ook in huishou-
dens waarin de kinderen al ouder zijn wordt door vrouwen weliswaar minder tijd
besteed aan huishoudelijk werk maar meer aan kinderverzorging.
Al in een analyse van het Tijdsbestedingsonderzoek van 1975 vond Knulst (1977)
een grote variatie in de hoeveelheid tijd besteed aan kinderverzorging, zowel bij
huisvrouwen met kinderen als bij werkenden met kinderen (dit zijn met name
mannen). Dit wijst erop dat ook in 1975 naast het deel van de tijd besteed aan
kinderen met ‘verplichtend’ karakter, er een deel is dat facultatief van aard is.
Gesteld zou kunnen worden dat het facultatieve karakter van de zorg voor kinderen
is toegenomen.

Figuur 5.3 laat nog eens zien dat in huishoudens met kinderen huishoudelijke taken
sterk ongelijk verdeeld zijn. Toch blijkt ook dat in huishoudens met kinderen
beneden de 6 jaar er wel een tendens tot verandering is. Er zij op gewezen dat dit
niet komt doordat vrouwen minder zijn gaan doen, maar doordat mannen meer zijn
gaan doen. 

Figuur 5.3 Aandeel in huishoudelijke en gezinstaken van (gehuwd) samenwonende vrouwen, naar leeftijd van het
jongste kind, 1975-1995 (in procenten: aandeel man + aandeel vrouw = 100%)

Bron: SCP (TBO’75-’95) gewogen resultaten 
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Tabel 5.8 Tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken van (gehuwd) samenwonende mannen en vrouwen,
naar leeftijd van het jongste kind, 1975-1995 (in uren per week)

vrouwen mannen
1975 1985 1995 trend 1975 1985 1995 trenda a

0-5 jaar
    huishoudelijke en gezinstaken 49,6 53,9 49,2   15,7 20,0 20,7 ++
        huishoudelijk werk 30,7 29,0 26,0       %% 6,7 8,9 8,6 ++
        zorg voor kinderen 13,4 18,9 19,6   ++ 4,2 6,3 8,4  ++
        doe-het-zelfwerkzaamheden 5,6 6,0 3,5  %% 4,8 4,8 3,7       
    betaalde arbeid 1,9 4,3 8,4   ++ 36,4 32,6 39,4

6-14 jaar
    huishoudelijke en gezinstaken 45,1 45,8 39,0 13,6 14,4 17,2   
        huishoudelijk werk 33,9 32,2 28,3   %% 6,2 7,2 9,9  ++
        zorg voor kinderen 5,3 6,3 6,7   %% 1,9 1,8 2,6   
        doe-het-zelfwerkzaamheden 6,0 7,4 4,0    + 5,4 5,4 4,7 %

    betaalde arbeid 4,2 5,8 11,0     ++ 29,8 37,4 36,2 ++

> 14 jaar
    huishoudelijke en gezinstaken 42,7 43,9 37,5     % 13,1 14,9 13,4   
        huishoudelijk werk 36,4 34,5 30,4    % 6,8 7,5 7,7   
        zorg voor kinderen 1,2 0,9 2,7      1,0 0,6 0,5   
        doe-het-zelfwerkzaamheden 5,1 8,4 4,5       5,3 6,8 5,1   
    betaalde arbeid 2,6 6,6 9,0    ++ 29,2 34,2 39,4 +

++/%% significant op 1%-niveau; +/% significant op 5%-niveau (voor verdere toelichting: zie de laatste alinea vana

§ 5.3.1).

Bron: SCP (TBO’75-’95) (n = 502, 1.042 en 902) gewogen resultaten

De toename van de tijd besteed aan de zorg voor kinderen bij moeders met een jong
kind, kan dus niet worden verklaard door een van de theoretische invalshoeken die
in paragraaf 5.2 zijn besproken. Voor deze toename moet dus een andere verklaring
worden gezocht, die waarschijnlijk gevonden kan worden in de verder toegenomen
psychologische betekenis van het ouderschap (Niphuis-Nell 1993). Zo blijkt uit een
vergelijkend onderzoek in 21 landen verspreid over de hele wereld, gehouden in de
periode van 1963 tot 1978, dat de waarde van kinderen samenhangt met het
economische ontwikkelingsniveau. Naarmate een land een hoger ontwikkelings-
niveau heeft bereikt - en een daarmee samenhangende kleinere gezinsgrootte -
krijgt de betekenis van kinderen voor ouders andere accenten. Psychologische
aspecten van de betekenis van kinderen voor ouders gaan geleidelijk een grotere
plaats innemen. Vooral bij een relatief hoog economisch ontwikkelingsniveau komt
een toenemend zwaar accent te liggen op de psychologische waardering van het
opvoeden en zien opgroeien van kinderen, van de interactie met kinderen, van het
plezier aan en met kinderen (Bulatao 1979). 

Onderzoek in de Nederlandse samenleving wijst in dezelfde richting. Zo
analyseerden Knijn en Verheijen (1982) de inhoud van de vrouwenbladen Libelle
en Margriet op hun visie op het moederschap op drie uiteenlopende tijdstippen. De
onderzoeksters concludeerden dat in 1960 het moederschap vooral werd gezien in
termen van opoffering en dienstbaarheid aan het gezin, in 1970 in termen van een
bewuste en doelgerichte opvoeding, en in 1980 in termen van ontplooiing. Ook De
Regt (1995) beargumenteert dat ouders zeker niet minder investeren in hun
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kinderen dan vroeger, gezien de emotionele betekenis van kinderen voor hun
ouders. 

Uit onderzoek van Knijn et al. (1994) onder tachtig vaders van jonge kinderen
blijkt dat ook het vaderschap traag maar gestaag aan het veranderen is. Er zijn niet
alleen meer openbare discussies over het vaderschap, er hebben ook veranderingen
in de praktijk plaats. De tijdsbestedingsgegevens in deze paragraaf leveren daarvan
een duidelijke bevestiging. Het is daarom waarschijnlijk dat de toegenomen
vaderlijke zorg voor kinderen in gezinnen met een jongste kind van 0-5 jaar met
name wordt verklaard uit de toegenomen psychologische betekenis van kinderen,
evenals dat bij vrouwen het geval is. 

In deze ontwikkelingen speelt ook een rol dat er tegenwoordig, dankzij de huidige
mogelijkheden van geboorteregeling, in hoge mate bewust wordt gekozen voor
kinderen. Rond 1960 was dat nog nauwelijks het geval: eenmaal gehuwd was
kinderen krijgen een vanzelfsprekendheid, een keuzemoment ontstond pas als naar
de mening van de ouders het gezin te groot dreigde te worden. In de jaren zeventig
ontwikkelde ons land zich evenwel tot een perfecte-anticonceptiemaatschappij,
waarbij zowel de eventuele komst van het eerste kind als die van elk volgend kind
een bewuste keuze is gaan vereisen. Deze fundamentele verandering heeft naar alle
waarschijnlijkheid de betrokkenheid van ouders bij hun kinderen vergroot. 
In hoofdstuk 8 wordt dieper ingegaan op de tendens tot emotionalisering van het
ouderschap.

Naast de leeftijd van de kinderen kan ook het aantal kinderen tot meer huishoude-
lijke en gezinstaken leiden. Meer kinderen in huis betekent meer kleren om te
wassen, meer eten om te koken, meer rommel om op te ruimen. Toch zal hier zeker
sprake zijn van schaalvoordelen (Hagenaars en Wunderink-Van Veen 1990). Er
zijn al kleren van andere gezinsleden die gewassen moeten worden, er moet ook
voor één kind gekookt worden, en twee kinderen in plaats van één kind zal niet tot
tweemaal zo veel rommel leiden. 
Uit de tijdsbestedingsgegevens blijkt echter dat voor de tijd die vrouwen besteden
aan huishoudelijke en gezinstaken het met name belangrijk is óf er kinderen zijn en
minder hoevéél kinderen er zijn. Deze bevinding geldt in sterkere mate voor 1995
dan voor 1975 (niet weergegeven in tabel of figuur). 

5.7.3 De kinderverzorging nader bekeken

Tussen de diverse taken die te maken hebben met de zorg voor kinderen bestaan
duidelijke verschillen. De verzorgende taken (zoals luiers verschonen) dragen een
meer verplichtend karakter, en begeleidende taken (zoals spelletjes doen) kunnen in
zijn algemeenheid de leukere taken worden genoemd. Uit Leids onderzoek in 1982
onder 166 huishoudens met kinderen blijkt dat vrouwen vaker de baby de luier
omdoen en de fles geven dan hun man. Stoeien en knuffelen met de kinderen doen
man en vrouw beiden even vaak (Tavecchio en Van IJzendoorn 1982). Ook uit
recenter Amerikaans onderzoek (Atkinson 1987) onder 63 vaders en moeders blijkt
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dat moeders meer de fysieke zorg voor de kinderen dragen. De verdeling van
begeleiding is volgens de vaders redelijk gelijk, maar moeders hebben het idee dat
zij tweederde van de verantwoordelijkheid voor kinderverzorging én -begeleiding
dragen. Gevraagd naar hoe ouders de zorg voor kinderen zouden willen verdelen,
blijkt uit Amerikaans onderzoek van Gecas (1976) onder 200 paren dat zowel
vaders als moeders vinden dat vrouwen meer verantwoordelijkheid behoren te
dragen voor taken als kinderen schoonhouden en voeren. Ook in werkelijkheid
blijken vrouwen meer deze taken te vervullen, zelfs meer dan beide partners vinden
dat het zou moeten zijn. Uit onderzoek van Van Dijk (1995) onder 405 werkende
paren met kinderen blijkt dat moderne normen, een grotere verdiencapaciteit van
de moeder en weinig kinderen ertoe bijdragen dat kinderverzorging gelijker wordt
verdeeld. Datgene wat de man kan verdienen doet niet ter zake.

Uit tabel 5.9 is af te lezen dat in 1995 ongeveer evenveel tijd wordt besteed aan
kinderverzorging als aan kinderbegeleiding door zowel vrouwen als mannen met
een jongste kind beneden de 6 jaar. In 1975 was dit nog niet het geval. Toen
besteedden vrouwen meer tijd aan verzorging dan begeleiding en was dit voor
mannen precies andersom. Ook bij oudere kinderen zijn de verschillen tussen
vrouwen en mannen in de verdeling over verzorging en begeleiding verder afge-
nomen, zodat in totaal de verdeling van tijd over verzorging en begeleiding in de
richting van een geringere sekseongelijkheid gaat.

Tabel 5.9 Tijdsbesteding aan kinderverzorging en -begeleiding van (gehuwd) samenwonende mannen en vrouwen,
naar leeftijd van het jongste kind, 1975-1995 (in uren per week)

vrouwen mannen

1975 1985 1995 trend 1975 1985 1995 trenda a

0-5 jaar
    zorg voor kinderen 13,4 18,9 19,6 ++ 4,2 6,3 8,4    ++
           kinderverzorging 8,0 11,8 10,2   1,6 2,9 4,0    ++
           kinderbegeleiding 5,4 7,1 9,4 ++ 2,6 3,4 4,4    ++

6-14 jaar
    zorg voor kinderen 5,3 6,3 6,7    + 1,9 1,8 2,6
           kinderverzorging 2,5 2,9 2,4 % 0,7 0,6 0,7
           kinderbegeleiding 2,7 3,4 4,3    ++ 1,3 1,2 1,9   

++/%% significant op 1%-niveau; +/% significant op 5%-niveau (voor verdere toelichting: zie de laatste alinea vana

§ 5.3.1).

Bron: SCP (TBO’75-’95) (n = 395, 847 en 779) gewogen resultaten

Uit de vorige paragraaf bleek onverwacht dat kinderverzorging onder vrouwen was
toegenomen. Geldt dit ook voor vrouwen met een betaalde baan? Uit tabel 5.10
blijkt dat zowel huisvrouwen als werkende vrouwen met kleine kinderen meer zijn
gaan doen aan kinderverzorging en -begeleiding. Deze ontwikkeling heeft er zelfs
toe geleid dat de huidige betaald werkende vrouw met een jong kind gemiddeld
meer tijd besteedt aan de zorg voor kinderen (1995: 16,8 uur) dan de vroegere
huisvrouw met een jong kind (1975/1980: 15,9 uur). Hierbij moet er wel op worden
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gewezen dat het hier gaat om de tijd besteed aan zorg voor kinderen als primaire
activiteit. Over de in totaal met het kind doorgebrachte tijd, dat wil zeggen: als
primaire én als secundaire activiteit, geven de gebruikte data geen informatie (zie
hierover § 5.3.1). Het is dus alleszins mogelijk, en zelfs niet onwaarschijnlijk, dat
de huisvrouw van 1975 met een jong kind in totaal meer tijd doorbracht met het
kind dan de betaald werkende vrouw met een jong kind in 1995, maar dat de eerste
in het onderzoeksdagboek een zeer groot deel van deze tijd noteerde onder bijvoor-
beeld huishoudelijke activiteiten, boodschappen doen of sociale contacten met
anderen, terwijl zij wel steeds het kind om zich heen had of bij zich had. Niettemin
blijft het opmerkelijk dat het verschil in (primaire) tijd besteed aan zorg voor
kinderen tussen betaald werkende vrouwen en huisvrouwen over de gehele periode
1975-1995 gezien, zo gering is dan wel een paradoxaal karakter draagt. In ieder
geval geven deze gegevens allerminst aanleiding om te denken dat de toename van
de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen met kinderen in de afgelopen decennia
zou hebben geleid tot een afname van de aandacht van deze moeders voor hun
kinderen.

Tabel 5.10 Tijdsbesteding aan kinderverzorging en -begeleiding van (gehuwd) samenwonende vrouwen, naar leeftijd
van het jongste kind en arbeidssituatie van de vrouw, 1975/1980-1995 (in uren per week)

huisvrouwen betaald werkende vrouwen
kind 1975/1980 1985 1995 trend 1975/1980 1985 1995 trenda a

0-5 jaar
zorg voor kinderen 15,9 20,4 22,4 ++ 13,4 15,5 16,8 ++

kinderverzorging 10,1 12,8 11,8 + 7,8 9,5 8,7
kinderbegeleiding 5,8 7,5 10,6 ++ 5,7 6,0 8,2 ++

6-14 jaar
zorg voor kinderen 5,8 6,7 8,1 ++ 5,1 5,6 5,4

kinderverzorging 3,0 3,1 2,9 2,3 2,5 1,9 %

kinderbegeleiding 2,8 3,7 5,3 ++ 2,8 3,1 3,5
++/%% significant op 1%-niveau; +/% significant op 5%-niveau (voor verdere toelichting: zie de laatste alinea vana

§ 5.3.1).

Bron: SCP (TBO’75/’80-’95) (n = 601, 421 en 391), gewogen resultaten

5.7.4 Huishoudelijke hulp

Omdat vrouwen meer betaalde arbeid zijn gaan verrichten, is de kans groot dat
tussen 1975 en 1995 vaker gebruik wordt gemaakt van een huishoudelijke hulp.
Het is immers mogelijk om een deel van het huishoudelijk werk uit te besteden aan
derden. Wanneer beide partners over een betaalde baan beschikken en een redelijk
tot hoog uurloon verdienen, kan het goedkoper zijn om een huishoudelijke hulp aan
te trekken dan om zelf het huishoudelijk werk te doen. Daarnaast hebben zij
minder tijd beschikbaar en ook vanuit deze optiek kan het aantrekkelijk zijn om
een hulp aan te trekken; tijd is immers geld. 
Uit tabel 5.11 blijkt dat in huishoudens waarin beide partners een betaalde baan
hebben van meer dan 20 uur per week, inderdaad veel vaker een huishoudelijke
hulp aanwezig is dan in huishoudens waar alleen de man betaald werkt, of waar de
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vrouw minder dan voltijds werkt. Dit verschil is tussen 1975 en 1995 alleen maar
groter geworden. Ook de aanwezigheid van kinderen is belangrijk. Wanneer
vrouwen met een betaalde baan kinderen hebben, is er veel vaker een
huishoudelijke hulp aanwezig dan wanneer zij geen kinderen hebben. Onder de
tweeverdieners met kinderen heeft in 1995 zelfs 31% een huishoudelijke hulp.

Ook Tijdens (1995) vindt in haar onderzoek onder 1.420 vrouwen in de leeftijd van 
25-45 jaar dat een huishoudelijke hulp vaker bij werkende vrouwen aanwezig is, en
dat het leidt tot tijdsbesparing bij het schoonmaken. Andere vormen van uitbeste-
ding van huishoudelijke diensten, zoals buitenshuis eten, afhaalmaaltijden en bood-
schappen via postorderbedrijven, leiden echter niet tot tijdsbesparing.

Tabel 5.11 Aanwezigheid van een betaalde hulp in de huishouding van (gehuwd) samenwonende vrouwen en
mannen, naar verdienerstype , 1975/1980-1995 (in procenten)a

aanwezigheid huishoudelijke hulp

1975/1980 1985 1995 trendb

tweeverdieners
man en vrouw werken � 20 uur betaald 10 11 25 ++
        met kinderen 19 18 31 +
        zonder kinderen 5 7 20 ++

anderhalfverdieners
man heeft voltijdbaan,  vrouw werkt < 20 uur 7 7 12c

        met kinderen 7 7 13
        zonder kinderen 6 7 9

traditionele eenverdieners
man heeft voltijdbaan, vrouw geen betaalde baan 6 6 6
        met kinderen 6 4 5 %

        zonder kinderen 6 10 8 %%

geenverdienersd

geen van beiden een betaalde baan 9 10  9
        met kinderen 3 2  1
        zonder kinderen 11 11 10

Indeling en operationalisatie van de verdienerstypen in deze tabel verschillen van die in hoofdstuk 3, omdat heta

Tijdsbestedingsonderzoek minder mogelijkheden biedt tot differentiatie wat dit betreft dan het Woningbehoeften-
onderzoek.
++/%% significant op 1%-niveau; +/% significant op 5%-niveau (voor verdere toelichting: zie de laatste alinea vanb

§ 5.3.1).
Een voltijdbaan betekent hier een baan van 38 uur of meer.c

Aangezien deze tabel geldt voor alle leeftijden, bevinden zich onder deze categorie relatief veel vutters, d

WAO’ers en AOW’ers.

Bron: SCP (TBO’75/’80-’95) (n = 2.025, 1.561 en 1.402) gewogen resultaten
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5.8 De invloed van sociale en economische kenmerken op de tijd besteed aan
huishoudelijke en gezinstaken

In de vorige paragrafen zijn verbanden aangegeven tussen de situatie waarin man-
nen en vrouwen verkeren en hun deelname aan huishoudelijke en gezinstaken.
Kenmerken van de situatie als het hebben van een betaalde baan en de aanwezig-
heid van kinderen blijken van belang te zijn voor het werk thuis van mannen en
vrouwen. Om de werkelijke invloed van dergelijke kenmerken te achterhalen, is het
nodig om te corrigeren voor de overige van belang zijnde kenmerken. Zo is het
bijvoorbeeld mogelijk dat mensen die op een flat wonen minder tijd besteden aan
schoonmaken dan mensen die in een eengezinswoning wonen. Dit hoeft echter niet
(alleen) aan het type woning te liggen, maar kan (ook) komen doordat er grotere
gezinnen in eengezinswoningen leven. 

Een regressieanalyse is uitgevoerd om de relatieve invloed van elke omstandigheid
te bestuderen; in tabel 5.12 zijn de resultaten weergegeven. Elke variabele is met 
behulp van dummy’s weergegeven, zodat goed is te zien wat de invloed ervan is op 
de tijdsbesteding.

De interpretatie van deze tabel is als volgt. Een jongste kind in de leeftijd van
0-5 jaar bezorgt de vrouw per week bijna 20 uur extra huishoudelijke en gezins-
taken (inclusief de zorg voor kinderen) in vergelijking met een vrouw zonder
kinderen die, wat betreft de overige kenmerken uit de tabel, in precies dezelfde
situatie verkeert (referentiegroep). Een man met een betaalde baan van 40 uur of
meer per week verricht zo’n 14 uur minder huishoudelijke taken per week dan een
man zonder betaalde baan die verder in gelijke omstandigheden verkeert
(referentiegroep). 

Blijkens tabel 5.12 beïnvloedt zowel de opleiding als de leeftijd van mannen en
vrouwen hun tijd besteed aan huishoudelijke en gezinstaken. Zowel oudere
vrouwen als oudere mannen besteden meer tijd aan het huishouden dan vrouwen en
mannen jonger dan 35 jaar. Bij opleiding is er geen duidelijk rechtlijnig verband.
Naarmate mannen en vrouwen voorts meer betaalde arbeid verrichten, besteden ze
minder tijd aan het huishouden. Dit resultaat bevestigt het idee dat mensen die
meer betaald werken, minder tijd beschikbaar hebben voor het huishouden. De
leeftijd van het jongste kind beïnvloedt de huishoudelijke taken van vrouwen bijna
nog meer. Hoe jonger hun kind, des te meer tijd besteden vrouwen aan het huis-
houden. Bij mannen heeft de aanwezigheid van kinderen jonger dan 6 jaar ook nog
een sterk positieve invloed op hun tijdsbesteding aan huishoudelijke taken, maar is
het jongste kind tussen de 6 en 14 jaar, dan is dit effect verdwenen. Opvallend is
dat het effect omdraait wanneer de kinderen ouder zijn dan 14 jaar: mannen doen
dan minder thuis dan mannen zonder kinderen. Het zou kunnen zijn dat dit het
gevolg is van de huishoudelijke taken die jongeren thuis verrichten. Samenvattend
kan geconcludeerd worden dat de behoefte aan het vervullen van huishoudelijke en
gezinstaken die ontstaat bij aanwezigheid van kinderen vooral bij vrouwen een rol
speelt. 
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Tabel 5.12 Invloed van sociale en economische kenmerken op de tijd besteed aan huishoudelijke en gezinstaken,
mannen en vrouwen van 20 jaar en ouder, onder constanthouding van de overige kenmerken in de tabel, 
1975-1995 (in uren per week)

huishoudelijke en gezinstakena

vrouwen mannen

opleiding
lager onderwijs (referentiegroep)
lbo, mavo 1,31** 2,29**
mbo, havo, vwo 0,42  2,28**
hbo, wo -0,01  1,58**

leeftijd
20-34 jaar (referentiegroep)
35-49 jaar 5,18** 3,18**
50-64 jaar 7,84** 3,69**
65 jaar en ouder 7,88** 3,46**

betaalde arbeid
0 uren per week (referentiegroep)
1-9 uren per week -3,61** -2,40**
10-19 uren per week -6,92** -5,88**
20-29 uren per week -10,96** -8,50**
30-39 uren per week -14,99** -10,89**
� 40 uren per week -17,68** -14,48**

leeftijd jongste kind
geen kinderen (referentiegroep)
0-5 jaar 19,71** 7,11**
6-14 jaar 7,84**  0,63  
> 14 jaar 3,21** -1,98**

partner
geen partner (referentiegroep)
partner werkt niet 4,39** 0,49  
partner werkt 7,08** 2,53**

woning
flat (referentiegroep)
eengezinswoning 0,85* 0,66  b

huishoudelijke hulp
nee (referentiegroep)
ja -3,61** -1,04* 

jaar
1975 (referentiegroep)
1980 1,18** 0,56  
1985 0,81* 1,83**
1990 -2,41** 1,69**
1995 -2,79** 3,15**

adjusted R 0,52  0,30  2

Ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, waarbij: ** significant op 1%-niveau, * significant op 5%-niveau.a

Onder eengezinswoning valt: vrijstaande woning, bungalow, boerderij, bedrijfswoning, twee onder één kap ofb

woning in een rij.

Bron: SCP (TBO’75-’95) (n = 1.060, 2.262, 2.754, 2.762, 2.799) gewogen resultaten 

Een partner vervolgens, en zeker een werkende partner, bezorgt de vrouw meer
werk aan het huishouden. Bij mannen speelt niet zozeer de aanwezigheid van een
partner een rol, als wel het gegeven of de partner werkt. Doordat de partner minder
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tijd beschikbaar heeft voor het huishouden, is de behoefte aan het vervullen van
huishoudelijke en gezinstaken door de man groter. Het type woning blijkt alleen
invloed te hebben op de deelname aan huishoudelijke en gezinstaken van vrouwen:
wonen ze in een eengezinswoning, dan besteden vrouwen meer tijd aan het huis-
houden dan wanneer ze in een flat wonen. Een huishoudelijke hulp zorgt bij beiden
voor minder huishoudelijk werk. Voor vrouwen betekent een hulp in het huis-
houden zo’n vier uur minder huishoudelijke taken per week. Dit resultaat onder-
steunt de gedachte dat door uitbesteding van huishoudelijke taken de bijdrage van
vrouwen minder wordt.

De tijdgeest heeft voor zowel mannen als vrouwen een effect: in 1995 besteden
vrouwen significant minder tijd aan het huishouden dan in 1975 en mannen
significant meer, onder constanthouding van de overige in de tabel opgenomen
effecten. De invloed van bijvoorbeeld de gestegen arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen tussen 1975 en 1995 is door het opnemen van de variabele ‘uren betaalde
arbeid’ dus uitgesloten. Een statistisch significant effect van de tijdgeest betekent
dan bijvoorbeeld dat een vrouw jonger dan 35 jaar, met een betaalde baan van 20
uur per week, een kind jonger dan 6 jaar, een wetenschappelijke opleiding, een
werkende partner en een huishoudelijke hulp, in 1995 minder tijd besteedt aan
huishoudelijke en gezinstaken dan een vrouw die in precies dezelfde omstandig-
heden verkeerde in 1975. Deze invloed van de tijd lijkt te duiden op een verschui-
ving van normen in de richting van een minder ongelijke taakverdeling tussen
mannen en vrouwen. Deze normverschuiving is pas goed begonnen in 1985
(mannen) of 1990 (vrouwen) en heeft in de periode 1990-1995 met name voor
mannen duidelijk doorgezet.
Over alle kenmerken bezien wordt de tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezins-
taken van vrouwen met name beïnvloed door de aanwezigheid van jonge kinderen
en het aantal uren betaald werk. Bij mannen is het vooral het aantal uren betaald
werk per week dat ertoe doet. De invloed van de tijdgeest, hoe interessant deze op
zichzelf ook is, is hierbij vergeleken gering.
Terugdenkend aan de verwachtingen geformuleerd in paragraaf 5.2 betekent dit dat
voor een man vooral zijn beschikbaarheid, afgemeten aan zijn uren betaalde arbeid,
bepaalt hoeveel tijd hij investeert in het huishouden. Bij vrouwen is niet alleen haar
beschikbaarheid van belang, maar ook de behoefte aan huishoudelijke arbeid,
afgemeten aan de leeftijd van het jongste kind. Dezelfde analyse met huishoudelijk
werk en de zorg voor kinderen (zonder doe-het-zelfwerkzaamheden) geeft geen
noemenswaardige verschillen in de resultaten. 

Tot slot van deze paragraaf is ook nagegaan hoe sterk de samenhang is tussen
betaald werk en huishoudelijke en gezinstaken bij mannen en vrouwen (niet in de
tabel). In 1995 betekent één uur meer betaalde arbeid 32 minuten minder huis-
houdelijke en gezinstaken voor vrouwen en 22 minuten minder voor mannen. Bij
mannen heeft betaalde arbeid in de loop van de tijd een grotere invloed op hun
deelname aan huishoudelijke en gezinstaken gekregen (in 1975 leverde één uur
meer betaald werk 17 minuten minder huishoudelijk en gezinswerk op), maar bij
vrouwen is er geen verschil (in 1975: één uur meer leidt tot 33 minuten minder).
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Voor zowel mannen als vrouwen is de relatie tussen betaald en huishoudelijk werk
niet één op één. Een uur betaalde arbeid minder betekent niet dat evenveel meer
tijd wordt besteed aan het huishouden. Een deel van de overgebleven tijd is onder
andere vrije tijd geworden. Dit geldt voor vrouwen overigens minder dan voor
mannen.

5.9 De stand van zaken anno 1995

Na de ontwikkelingen in tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken te heb-
ben weergegeven, wordt in deze paragraaf de balans opgemaakt van de stand van
zaken op het meest recente tijdstip waarvoor gegevens beschikbaar zijn, namelijk
1995. Aangezien de meeste cijfers eerder in tabellen in dit hoofdstuk zijn weerge-
geven, wordt hier volstaan met figuur 5.4. In deze figuur staat de tijdsbesteding aan
betaalde arbeid en aan huishoudelijke en gezinstaken voor de verschillende levens-
fasen. De levensloop ziet er in het algemeen als volgt uit. Eerst wonen jonge
mannen en vrouwen bij hun ouders thuis. Dan gaan zij op eigen benen staan, al
dan niet met een partner. Veelvuldig is de daaropvolgende levensfase die van het
krijgen en opvoeden van kinderen. Op een gegeven moment breekt de tijd aan dat
de kinderen het huis uit gaan en zijn man en vrouw weer met zijn tweeën. De
laatste fase is als een van beiden er alleen voor staat. Natuurlijk is deze levensloop
een algemene; sommigen blijven hun hele leven alleenstaand, anderen krijgen geen
kinderen, en weer anderen scheiden van hun partner. 

Figuur 5.4 Tijdsbesteding aan betaalde arbeid en huishoudelijke en gezinstaken, naar levensfase ,1995 (in uren per
week)

Bron: SCP (TBO’95) gewogen resultaten
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Thuiswonende jonge vrouwen blijken meer tijd te besteden aan huishoudelijke en
gezinstaken, terwijl jonge mannen al meer betaald werk verrichten. Mannelijke
scholieren besteden meer tijd aan bijbaantjes en vakantiewerk dan vrouwelijke
scholieren. Onder jonge alleenstaande mannen en vrouwen bestaat in 1995 een
gering verschil in tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken en betaalde
arbeid. Bij middelbare alleenstaanden zijn de verschillen tussen mannen en
vrouwen in deelname aan betaalde en huishoudelijke taken veel groter (niet in de
figuur). Op oudere leeftijd doen alleenstaande mannen wel weer evenveel in het
huishouden als alleenstaande vrouwen. In vergelijking met alle andere mannen
besteden zij de meeste tijd aan het huishouden.

Het verschil in taakverdeling tussen samenwonenden met en zonder kinderen is
groot. Samenwonende mannen en vrouwen met kinderen kennen een sterk ongelij-
ke verdeling van taken en in ieder geval veel ongelijker dan jonge samenwonende
paren die (nog) geen kinderen hebben. Mannen met kinderen verrichten over het
algemeen de betaalde arbeid en hun partner doet veel meer thuis. Mannen met
kinderen van 5 jaar of jonger doen in vergelijking met andere mannen echter ook
veel in huis en zij zijn, betaalde en huishoudelijke taken samengenomen, het drukst
van allemaal. Zijn de kinderen ouder, dan doen zowel de man als de vrouw minder
in het huishouden, maar de taken thuis blijven wel even ongelijk verdeeld. Pas
wanneer paren ouder zijn dan 65 jaar en er geen kinderen (meer) thuis zijn, wordt
de verdeling van huishoudelijke taken tussen mannen en vrouwen gelijker.

Eenoudergezinnen zijn in dit hoofdstuk niet eerder aan bod gekomen. In de steek-
proef van het Tijdsbestedingsonderzoek van 1975 is het aantal eenoudergezinnen te
gering om verantwoorde uitspraken over te kunnen doen. In het onderzoek van
1995 komen wel voldoende alleenstaande ouders voor. Deze ouders zijn in negen
van de tien gevallen moeders; er zijn aanzienlijk minder alleenstaande vaders (zie
ook hoofdstuk 4). Het aantal alleenstaande vaders is ook in het onderzoek van 1995
te klein om uitspraken over te kunnen doen. De alleenstaande moeders blijken niet
meer tijd aan het huishouden te besteden dan samenwonende moeders, eerder
minder. Ze besteden ook niet meer tijd aan betaalde arbeid.

5.10 Samenvatting en conclusie

De verdeling van huishoudelijke en gezinstaken tussen mannen en vrouwen is in de
periode 1975-1995 minder ongelijk geworden. Dit kan als volgt in cijfers worden
samengevat: besteedden vrouwen van 12 jaar en ouder in 1975 nog 2,7 maal zo
veel tijd aan huishoudelijke en gezinstaken, in 1995 is dit verminderd tot 1,9 keer
zo veel. Ook voor elke levensfase afzonderlijk - alleenstaand of samenwonend, en
met of zonder kinderen - blijkt deze ontwikkeling op te gaan. Verklaringen voor
deze verschuivingen in huishoudelijke en gezinstaken zijn in dit hoofdstuk gezocht
in vier theoretische oriëntaties: in veranderingen in seksespecifieke socialisatie, in
sociaal-economische hulpbronnen van partners, in relatieve productiviteiten, en in
relatieve beschikbaarheid voor en behoefte aan huishoudelijke en gezinstaken. 
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Bij een analyse echter van de ontwikkelingen in de tijd besteed aan de drie sub-
taken van huishoudelijke en gezinstaken (huishoudelijk werk, zorg voor kinderen
en andere huisgenoten, en doe-het-zelfwerkzaamheden) blijkt dat de ontwikkelin-
gen hierin verschillend zijn geweest. Wat betreft huishoudelijk werk zijn vrouwen
hier in elke levensfase wel minder tijd aan gaan besteden en mannen meer. De
tijdsbesteding aan zorg voor kinderen (bij samenwonenden met kinderen) ontwik-
kelde zich echter nogal afwijkend van de verwachtingen. Niet alleen zijn mannen
meer tijd aan kinderen gaan besteden, zoals op grond van de theoretische oriënta-
ties ook verwacht werd, maar ook vrouwen zijn dit gaan doen, met name vrouwen
met kinderen beneden de 6 jaar. Zelfs werkende vrouwen met jonge kinderen zijn
in de bestudeerde periode meer tijd gaan besteden aan hun kinderen. 
De toename van de tijd besteed aan de zorg voor kinderen bij moeders met een jong
kind, kan niet worden verklaard door een van de vier theoretische oriëntaties. Voor
deze toename moet dus een andere verklaring worden gezocht, die waarschijnlijk
gevonden kan worden in de verder toegenomen psychologische betekenis van
kinderen voor hun ouders. Deze historisch gezien al langer bestaande ontwikkeling
is in de jaren zestig en zeventig verder versterkt door de contraceptive revolution
die er in korte tijd toe heeft geleid dat de geboorte van het overgrote deel van de
kinderen berust op een bewuste en positieve keuze. Aldus is een nog verder toe-
nemend accent komen te liggen op de psychologische waardering van het opvoeden
en zien opgroeien van kinderen. Als deze verklaring voor het gedrag van moeders
valide is, is het waarschijnlijk dat ook de toename van de tijd die door vaders van
jonge kinderen aan de zorg voor kinderen wordt besteed, voor ten minste een deel
toegeschreven moet worden aan deze toegenomen psychologische betekenis van
kinderen, in plaats van uitsluitend aan de werking van een of enkele van de vier
theoretische invalshoeken.

Wanneer samenwonende vrouwen (al dan niet met kinderen) meer uren betaalde
arbeid verrichten, doen ze thuis minder. Met name wanneer ze een baan van meer
dan 30 uur per week hebben, is hun werk thuis drastisch ingekrompen. Anno 1995
maakt het voor de huishoudelijke activiteiten van mannen nauwelijks verschil of
hun vrouw betaald werkt, noch hoeveel uur ze dat doet. Vrouwen die meer dan
30 uur per week werken, besteden 14 uur minder tijd aan huishoudelijke bezig-
heden dan vrouwen met een baan van 10-29 uur per week en zo’n 25 uur minder
dan vrouwen zonder betaald werk. Voor de mannen die met deze vrouwen samen-
wonen, zijn deze cijfers respectievelijk 2 uur meer en 1 uur meer.
Deze verhoudingen gelden zowel in 1975/1980 als in 1995. Eveneens voor beide
peildata geldt dat bij de samenwonenden van wie de vrouw meer dan 30 uur per
week werkt, de verdeling van huishoudelijke en gezinstaken het minst ongelijk is
verdeeld. Toch is ook onder hen de ongelijkheid nog verder afgenomen, waardoor
thans van ongelijkheid onder deze categorie niet meer gesproken kan worden: in
1975/1980 vulde de vrouwelijke partner van de gezamenlijke tijd besteed aan huis-
houdelijke en gezinstaken 57% in, in 1995 49%. 

In een multivariate analyse werd nagegaan wat de invloed is van diverse sociale en
economische achtergrondkenmerken op het aantal uren huishoudelijke en gezins-



151

taken. Hieruit blijkt dat de tijdsbesteding van vrouwen aan deze taken vooral
beïnvloed wordt door de aanwezigheid van jonge kinderen en het aantal uren dat
zijzelf betaald werken. De tijdsbesteding van mannen aan deze taken wordt alleen
sterk beïnvloed door het aantal uren dat zijzelf betaald werken. De invloed van de
aanwezigheid van jonge kinderen is bij mannen ook aanwezig, maar is veel
geringer dan bij vrouwen. 
Opmerkelijk is dat daarnaast beide seksen beïnvloed zijn door de tijdgeest. Het
tijdseffect wijst erop dat seksespecifieke normen ten aanzien van het verrichten van
huishoudelijke en gezinstaken wezenlijk zijn versoepeld. Overigens zij erop
gewezen dat het tijdseffect vele malen geringer is dan het effect van het aantal uren
betaald werk van vrouwen respectievelijk mannen; en alleen voor vrouwen: vele
malen geringer dan de aanwezigheid van een kind jonger dan 6 jaar. De verhou-
dingen in de sterkte van de effecten wijzen erop dat niet verwacht mag worden dat
alleen het verstrijken van de tijd op zichzelf al voldoende zal zijn om op korte
termijn ‘als vanzelf’ een gelijke verdeling van huishoudelijke en gezinstaken over
vrouwen en mannen te bewerkstelligen.

Een ander belangrijk resultaat uit de multivariate analyse betreft het effect van de
aanwezigheid van een huishoudelijke hulp. Deze heeft een veel geringere invloed
op het aantal uren besteed aan huishoudelijke en gezinstaken door mannen dan op
het aantal uren huishoudelijke en gezinstaken van vrouwen. Een huishoudelijke
hulp bespaart vrouwen bijna een dagdeel huishoudelijke en gezinstaken per week.
Hierbij is tevens belangrijk dat in veel huishoudens van met name tweeverdieners
een huishoudelijke hulp niet meer ongebruikelijk is en kennelijk een aantrekkelijke
optie. Was in 1975 bij 10% van de tweeverdieners een hulp aanwezig, in 1995 is
dit aandeel gestegen tot 25%. Bij tweeverdieners met kinderen is in 1995 zelfs al
bij 31% een huishoudelijke hulp aanwezig.

Wanneer de stand van zaken anno 1995 in ogenschouw wordt genomen, dan kan
geconcludeerd worden dat thans, net als voorheen (1975), de ongelijkheid tussen
vrouwen en mannen in de verdeling van huishoudelijke en gezinstaken verreweg
het grootst is in de levensfase waarin er kinderen in het huishouden aanwezig zijn.
Vrouwen besteden dan veel meer tijd aan deze taken dan mannen. Daar staat tegen-
over dat mannen in deze levensfase veel meer tijd besteden aan betaalde arbeid. Het
zwaarst belast zijn daarbij de vaders en moeders met een jongste kind beneden de
6 jaar: vaders draaien in totaal 60 uur per week, waarvan 39½ uur betaald; moeders
58 uur per week, waarvan 8½ uur betaald. Overigens maakt de omvang van de
totale tijdsbesteding van vaders duidelijk dat voor hen een herverdeling van huis-
houdelijke en gezinstaken zonder een herverdeling van betaalde arbeid niet erg
voor de hand ligt.
Sinds het begin van de jaren negentig is de herverdeling van onbetaalde arbeid en
in samenhang daarmee vergroting van de zorgverantwoordelijkheid van mannen
één van de speerpunten van het algemene emancipatiebeleid (TK 1992/1993). In
het kader van dit beleid bracht de Commissie toekomstscenario’s herverdeling
onbetaalde arbeid in 1995 haar rapport Onbetaalde zorg gelijk verdeeld uit. De
commissie sprak haar voorkeur uit voor het zogeheten combinatiescenario, waarin
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als gevolg van een gespecificeerd pakket beleidsmaatregelen, de onbetaalde arbeid
in het jaar 2010 gelijk zal zijn verdeeld over vrouwen en mannen (Commissie
toekomstscenario’s 1995). Het kabinet laat zich thans door het combinatiescenario
als richtsnoer voor toekomstig beleid inspireren (zie hoofdstuk 10). 

Wat levert de in dit hoofdstuk uitgevoerde analyse nu op aan aanknopingspunten
voor beleidsmaatregelen die herverdeling van onbetaalde arbeid kunnen bevorde-
ren? Het duidelijkste antwoord op deze vraag wordt gevonden in de multivariate
analyse. In deze analyse zijn er drie achtergrondkenmerken die door de (centrale
en/of lagere) overheid beïnvloed kunnen worden én die een vrij sterke invloed
hebben op het aantal uren per week dat elk van de beide seksen besteedt aan huis-
houdelijke en gezinstaken. Het gaat hier om:
1. het aantal uren betaalde arbeid door vrouwen;
2. het aantal uren betaalde arbeid door mannen;
3. uitbesteding van huishoudelijke en gezinstaken.

Het eerste en tweede punt hebben beide betrekking op de duur van de betaalde
arbeid. De implicaties voor vrouwen en hun deelname aan het arbeidsproces zijn
echter, gemiddeld gesproken, anders dan voor mannen. Van de vrouwen partici-
peert immers nog een grote minderheid in het geheel niet op de arbeidsmarkt en
van de wel participerende vrouwen werkt een relatief groot deel in kleine deeltijd-
banen. Voor vrouwen zou het beleid ter herverdeling van onbetaald werk dus
vooral gericht moeten zijn op toetreding tot de arbeidsmarkt, voorkoming van
uittreding, en het verruimen van de wekelijkse arbeidstijd van kleine deeltijdbanen
tot grote deeltijdbanen. Voor mannen daarentegen, die immers in overgrote meer-
derheid voltijds werken, zou het beleid ter herverdeling van onbetaald werk vooral
gericht moeten zijn op het terugdringen van de wekelijkse arbeidstijd. Voor samen-
wonende mannen en vrouwen blijkt dat bij een (betaalde) arbeidstijd van meer dan
30 uur per week voor de vrouwelijke partner, een verdeling van huishoudelijke en
gezinstaken over partners wordt bereikt die niet meer ongelijk is. 

Het derde punt, uitbesteding, betreft een andere dimensie, die vooral de tijd besteed
aan huishoudelijke en gezinstaken door vrouwen kan terugdringen. Daarnaast kan
het alle werkenden die leven in een huishouden zonder huisvrouw mogelijk enigs-
zins behoeden voor een al te groot aantal uren betaalde plus onbetaalde arbeid en
een overgeorganiseerd en hectisch bestaan. Het ligt voor de hand om beleid ter
stimulering van uitbesteding primair te richten op die huishoudelijke en gezins-
taken die relatief veel tijd kosten. De omvangrijkste taken betreffen: het werk aan
maaltijden, schoonmaken, wassen en herstellen van kleding, boodschappen doen
en, voor ouders - vooral moeders - met een jongste kind tot en met 14 jaar, de zorg
voor kinderen. Wat hieruit volgt aan mogelijk te stimuleren ontwikkelingen is
bepaald niet nieuw. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld restaurants op school en
werk, schoonmaakdienstverlening en boodschappendiensten via het werk. Daar-
naast zijn uiteraard kinderopvangvoorzieningen en verlofmogelijkheden voor
ouders van belang. De ontwikkelingen in kinderopvang en verlof worden besproken
in hoofdstuk 10. 
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Dit hoofdstuk is een actualisering en bewerking van het SCP-Werkdocument Ontwikkelingen in de1

verdeling van onbetaalde arbeid over vrouwen en mannen, 1975-1990 (Van der Lippe en Niphuis-
Nell 1994).
De auteur bedankt Marry Niphuis-Nell, Liset van Dijk, Matthijs Kalmijn en Jos Dessens voor hun
waardevolle suggesties naar aanleiding van een eerdere versie van dit hoofdstuk.
Wel wordt gevraagd naar het secundair gebruik van media (tv-kijken, kijken naar video-opnames en2

naar radio luisteren) (Knulst en Van Beek 1990).
Het verschil in tijdsbesteding is overigens gering. Over de gehele bevolking van 12 jaar en ouder3

gemeten bedraagt de tijd besteed aan onbetaalde arbeid ten behoeve van het eigen huishouden
(huishoudelijke en gezinstaken) 95% van de totale tijd besteed aan onbetaalde arbeid ten behoeve van
eigen én andermans of -vrouws huishouden (huishoudelijke en gezinstaken plus (niet-)familiehulp) (zie
tabel 5.1).
Hier zij volledigheidshalve opgemerkt dat in hoofdstuk 6 voor de berekeningen van de economische
waarde van onbetaalde arbeid wel is uitgegaan van de totale onbetaalde arbeid, dus van: huishoudelijke
en gezinstaken plus (niet-)familiehulp.
Sinds 1992 worden werkenden met een baan van minder dan 12 uur niet meer gerekend tot de4

beroepsbevolking, evenals mensen die werk zoeken voor minder dan 12 uur per week. De op deze
manier berekende arbeidsparticipatie van vrouwen is in 1992 46% en in 1994 48% (CBS 1992c en
1994).
Hoewel de categorie ‘zorg voor kinderen en andere huisgenoten’ met name bestaat uit zorg voor5

kinderen, wordt volledigheidshalve in de tabellen steeds gesproken voor zorg voor kinderen en andere
huisgenoten, tenzij anders aangegeven.

Een laatste opmerking met het oog op aanknopingspunten voor beleidsmaatregelen
betreft de toegenomen tijd die zowel vrouwen als mannen met een jong kind aan de
zorg voor kinderen zijn gaan besteden in de periode 1975-1995. Hieruit kan niet
afgeleid worden dat moeders van jonge kinderen zouden wensen af te zien van het
verrichten van betaalde arbeid; de ontwikkeling in de arbeidsparticipatie van deze
vrouwen spreekt een dergelijke interpretatie nogal tegen. De arbeidsparticipatie van
vrouwen met jonge kinderen is immers ononderbroken gestegen sinds het begin
van de jaren zeventig tot nu toe. Wel kan de toename van de tijd besteed aan de
zorg voor jonge kinderen, die zich zowel bij vaders als bij moeders heeft voorge-
daan, gezien worden als de realisatie van een wens om in ieder geval een redelijke
hoeveelheid tijd met het jonge kind door te brengen. Dat wijst op de wenselijkheid
voor werkende moeders en vaders om ouderschapsverlof te kunnen opnemen. Of de
huidige verlofmogelijkheden daarvoor voldoende zijn, kan echter uit het onder-
havige onderzoek niet worden afgeleid.

Noten bij hoofdstuk 5
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Bijlage bij hoofdstuk 5
Activiteiten behorende tot onbetaalde arbeid

Huishoudelijke en gezinstaken

Huishoudelijk werk
- werk aan maaltijden: maaltijd bereiden, tafel dekken/afruimen,

afwassen
- schoonmaken: stoffen/zuigen, bed opmaken, ramen zemen,

vloer/badkamer doen, meubels in de was
- onderhoud kleding: wassen, strijken, herstellen kleding, bezoek

wasserette
- boodschappen doen: dagelijkse boodschappen, maar ook

loketdiensten, kleding, meubels en dergelijke
- het organiseren van het huishouden
- karweitjes buiten: was ophangen, vegen en auto wassen (toelichting:

de reden om ‘auto wassen’ tot het huishoudelijk werk te rekenen is een
praktische: toen respondenten in 1975 hun tijd bijhielden, viel deze
categorie in het dagboek onder ‘karweitjes buiten’). 

- vervoer ten behoeve van het huishoudelijk werk.

Zorg voor kinderen en andere huisgenoten
- kinderverzorging: babyverzorging, verzorging van kinderen
- kinderbegeleiding: hulp bij huiswerk, spelen met kinderen,

wegbrengen naar en halen van activiteiten
- verzorging van andere huisgenoten.

Doe-het-zelfwerkzaamheden
- huisonderhoud
- onderhoud (brom)fiets
- huisdieren verzorgen
- kamerplanten verzorgen
- tuinieren
- knutselen/handwerken/breien.

Familiehulp en niet-familiehulp

- hulp aan familieleden buiten het eigen huishouden
- burenhulp en bejaardenzorg.

Participatie 

Participatie in politieke en sociale organisaties, verenigingsleven, kerkelijke
gemeenschappen, ondernemingsraad.
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6  DE ECONOMISCHE WAARDE VAN ONBETAALDE ARBEID

Marga Bruyn-Hundt (gepensioneerd)

6.1 Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk zijn de ontwikkelingen in de verdeling van onbetaalde
arbeid in verschillende levensfasen behandeld, waarbij de gebruikte maat het
tijdsbeslag is, het aantal uren dat aan deze arbeid wordt besteed. In dit hoofdstuk
gaat de aandacht niet primair uit naar het tijdsbeslag, maar naar de waarde van
onbetaalde arbeid uitgedrukt in geld. De berekening van de waarde van onbetaalde
arbeid is om verschillende redenen nuttig.
- De importantie van onbetaalde arbeid voor de welvaart, zowel op micro- als

macroniveau, kan op deze wijze in financieel-economische statistieken worden
geïmplementeerd.  Daardoor kan hiermee in de financieel-economische1

politiek rekening worden gehouden, bijvoorbeeld met de gevolgen van
bezuinigingen in de gezondheidszorg of veranderingen in de regels van de
sociale zekerheid en belastingen.

- Omdat vrouwen nog steeds het leeuwendeel van de onbetaalde arbeid
verrichten, wordt het aanzien, de status en het zelfvertrouwen van vrouwen
bevorderd door onbetaalde arbeid niet alleen in tijd, maar ook in geld uit te
drukken. De huisvrouw, die gerekend wordt tot het ‘inactieve’ deel van de
bevolking, blijkt in de praktijk zeer actief te zijn en veel waardevolle arbeid te
verrichten.

- Door het vergelijkbaar maken van de waarde van onbetaalde arbeid met
inkomen uit betaalde arbeid, wordt de belemmering die het onbetaalde werk
voor vrouwen vormt om, gedurende het gehele arbeidsleven, economisch
zelfstandig te zijn, zowel op micro- als op macroniveau, beter zichtbaar.

De wijze waarop de geldwaarde of economische waarde van onbetaalde arbeid
bepaald moet en kan worden, is aan discussie onderhevig. Hierop wordt ingegaan
in de paragrafen 6.2 en 6.3.
Om de waarde van onbetaalde arbeid te vergelijken met de waarde van betaalde
arbeid wordt vervolgens bekeken wat het effect is op het inkomen wanneer de
economische waarde van onbetaalde arbeid wordt meegeteld. Dit gebeurt zowel
voor het microniveau van huishoudensinkomens (§ 6.4) als op het macroniveau van
het nationaal inkomen (§ 6.5).
Tevens wordt ingegaan op de maatschappelijke en politieke visies die in de
afgelopen decennia en in de huidige tijd zijn gekoppeld aan het besef dan wel het
gebrek aan besef van de omvang en de economische waarde van onbetaalde arbeid.
In paragraaf 6.4.4. gebeurt dit voor ontwikkelingen in het inkomensbeleid voor
huishoudens en in paragraaf 6.5.1. voor het nationaal inkomen. In paragraaf 6.6
wordt ingegaan op de relatie tussen de waarde van onbetaalde arbeid en de
economische zelfstandigheid van vrouwen, en de conclusies die daaruit voor het
beleid kunnen worden getrokken. Paragraaf 6.7 bevat een korte samenvatting.
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6.2 Economische theorie en onbetaalde arbeid

In de economische theorie wordt bij het begrip ‘arbeid’ bijna automatisch gedacht
aan betaalde arbeid. Dat is merkwaardig, omdat de tijd die besteed wordt aan huis-
houdelijk werk, opvoeding en verzorging van kinderen, doe-het-zelf- activiteiten of
vrijwilligerswerk landelijk gezien ongeveer 1,5 maal zo veel uur in beslag neemt
als het betaalde werk. Maar de economische theorie is van oudsher altijd sterk
gericht geweest op activiteiten die, zoals economen het noemen, ‘een markt pas-
seren’, dat wil zeggen activiteiten waarvoor een prijs wordt betaald. Pas in de jaren
zestig van deze eeuw vroegen Amerikaanse economen, zoals de Nobelprijswinnaar
Gary Becker, aandacht voor het feit dat in de gezinshuishouding ook geproduceerd
wordt, bijvoorbeeld door het klaarmaken van maaltijden of het produceren van
schone kleding of een schoon huis (Becker 1965).

In de nationale statistieken treft men dan ook geen onbetaalde arbeid aan: in de
arbeidsstatistieken treft men alleen betaalde arbeid aan; in de inkomensstatistieken
vindt men alleen geldinkomen dat op de betaalde-arbeidsmarkt is verdiend. Dat ook
onbetaalde arbeid bijdraagt tot de individuele en maatschappelijke welvaart, wordt
verwaarloosd. In de Nationale rekeningen, die het hele economische proces
registreren, vindt men de waarde van onbetaalde arbeid evenmin vermeld. Een van
de argumenten om onbetaalde arbeid weg te laten uit de statistieken is dat deze zo
moeilijk meetbaar is. 

6.3 Meetmethoden

6.3.1 Input- en outputmethode

Om de waarde van onbetaalde arbeid te meten, zijn er in de literatuur verschillende
methoden ontwikkeld.
De zogenoemde inputmethode meet aan de hand van tijdsbestedingsonderzoeken
hoeveel uur onbetaalde arbeid gemiddeld besteed wordt aan verschillende
onbetaalde activiteiten. Het aantal onbetaalde uren wordt dan vermenigvuldigd met
een prijscomponent om de waarde te bepalen. Problemen die deze methode oplevert
zijn de volgende.
- De meeste berekeningen zijn gebaseerd op het aantal personen en/of het aantal

uren huishoudelijk werk in een bepaald tijdvak. Tijdsbestedingsonderzoek is
daarvoor een goede basis. Het is echter de vraag of het theoretisch juist is uit te
gaan van de tijd die thuis besteed wordt aan de huishoudelijke productie. Moet
men bijvoorbeeld rekening houden met verschillen in productiviteit tussen
mensen die de huishoudelijke werkzaamheden beroepsmatig doen, zoals koks,
en de productiviteit van huisvrouwen? Moet men rekening houden met produc-
tiviteitsverschillen tussen volwassenen en kinderen? Wie is in staat om die
productiviteitsverschillen te meten? Daartoe zouden uitgebreide tijdstudies
gedaan moeten worden om te meten hoeveel tijd kinderen en volwassenen
bijvoorbeeld nodig hebben om tafel te dekken of af te wassen of welk huis-
houdelijk werk men maar bedenkt.
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- Moet rekening worden gehouden met schaalvoordelen die bij grote huishou-
dingen of bij beroepsmatige productie optreden? Kan en moet gemeten worden
welke schaalvoordelen optreden als een groot aantal maaltijden tegelijk wordt
klaargemaakt vergeleken met de maaltijd voor een klein gezin? Interessant is
in dit verband een studie van Knulst en Van Beek waaruit blijkt dat elke
persoon minder in een huishouden één uur per week minder aan maaltijdver-
zorging kost en een half uur minder aan schoonmaaktijd van woning en
kleding (Knulst en Van Beek 1990: 97). 

- Als tijdsbestedingsonderzoek als basis voor het schatten van de waarde van
huishoudelijke arbeid wordt gebruikt, moet duidelijk vaststaan welke activi-
teiten als ‘werk’ worden geclassificeerd. Is een cake bakken of een trui breien
werk of vrijetijdsbesteding? De activiteiten die tot de onbetaalde arbeid worden
gerekend, verschillen van onderzoek tot onderzoek.

- Tijdsbestedingsonderzoeken worden voor de meest uiteenlopende doelstel-
lingen gehouden: fabrikanten willen weten welke huishoudelijke apparaten
aanwezig zijn, hoe vaak en hoe lang ze gebruikt worden; de overheid wil weten
hoe mensen hun vrije tijd besteden, enzovoort. Omdat tijdsbestedingsonderzoe-
ken voor verschillende doeleinden worden gehouden, zijn ze onderling vaak
niet vergelijkbaar. Verschillende leeftijdscategorieën worden ondervraagd,
verschillende methoden en verschillende vragen worden gebruikt. In het ene
tijdsbestedingsonderzoek worden bijvoorbeeld volwassenen vanaf 18 jaar
ondervraagd, in het andere personen vanaf 12 jaar. In het ene onderzoek
moeten mensen een dagboek bijhouden, in het andere worden telefonisch
vragen gesteld over de tijdsbesteding van de vorige week of de vorige dag (zie
ook Bruyn-Hundt 1996: hoofdstuk 5). De verschillen in tijdsbesteding tussen
weekdagen en vrije dagen, tussen zomer en winter, komen niet in alle
onderzoeken even duidelijk naar voren. 

Een tweede methode, de zogenoemde outputmethode, tracht de hoeveelheid
producten te meten die in gezinshuishoudingen gemaakt worden, dus hoeveel
maaltijden, hoeveel kilogram schoon wasgoed, hoeveel vierkante meter schone
vloer, en dergelijke. Dit aantal wordt vermenigvuldigd met de prijs die voor dit
product in de winkel of op de markt wordt betaald. In de praktijk is de
outputmethode moeilijk toe te passen, omdat de fysieke eenheden van het product
moeilijk te tellen zijn en/of geen prijs op de markt hebben. Denk bijvoorbeeld aan
schoonmaakwerkzaamheden. Moet men het aantal vierkante meters dweilen of
stofzuigen tellen? En met welke prijs moet dit dan vermenigvuldigd worden? Een
ander voorbeeld: hoe moet huiswerk maken met kinderen geteld worden? In
minuten? Zo ja, tegen welke prijs moeten deze minuten gewaardeerd worden? 
Het grootste probleem bij deze methode is dat er geen registratie is van deze
productie. Als deze wél zou bestaan, zijn er verschillende activiteiten die men toch
alleen kan meten door te kijken naar het aantal uren dat eraan besteed is, zoals
verzorging van kinderen, zieken of ouderen. Een ander probleem is de vergelijking
van kwaliteit: moet de thuis gekookte maaltijd worden vergeleken met een maaltijd
in een MacDonald’s of met een maaltijd in een duur restaurant? De activiteiten
thuis zijn meestal bestemd voor een klein aantal personen waarbij slechts weinig
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gebruikgemaakt kan worden van hulpmiddelen en specialisatie niet mogelijk is. Bij
professionele activiteiten kunnen veel meer personen bediend worden, kan een
beter gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen en is sprake van een veel verder-
gaande arbeidsverdeling. Moet met dergelijke schaalvoordelen rekening worden
gehouden?

Omdat we in Nederland beschikken over een hele reeks tijdsbestedingsonderzoeken
is om praktische redenen in de hiernavolgende berekeningen gekozen voor de
inputmethode op basis van de tijdsbestedingsonderzoeken van het Sociaal en
Cultureel Planbureau. De onbetaalde arbeid is gedefinieerd als in het vorige
hoofdstuk: huishoudelijke en gezinstaken die verricht worden ten behoeve van het
eigen huishouden (bestaand uit: huishoudelijk werk, zorg voor kinderen en andere
huisgenoten, en doe-het-zelven) en taken die gebeuren ten behoeve van anderen
dan de leden van het huishouden (familiehulp, niet-familiehulp en participatie in
verenigingen e.d.) (zie ook § 5.3.2).

6.3.2 Welke prijs?

In de literatuur vindt men globaal twee prijscomponenten. Men kan kiezen voor het
loon dat op de arbeidsmarkt wordt betaald voor vervangende diensten, de zoge-
noemde marktprijs. Een andere mogelijkheid is te kijken naar het loon dat de
onbetaalde werker op de arbeidsmarkt derft door thuis te blijven, de zogenoemde
opportunity costs.

Wordt gekozen voor de marktprijs, dan is de volgende keus of men het loon van
een algemene vervanger als maatstaf zal nemen, bijvoorbeeld een gezinsverzorg-
ster, of het loon van gespecialiseerde krachten op de arbeidsmarkt, zoals het loon
van een kok voor de tijd besteed aan het bereiden van maaltijden, het loon van een
kinderverzorgster voor de tijd besteed aan kinderverzorging, enzovoort. Bij beide
prijscomponenten kan gekozen worden voor het netto- of brutoloon of het brutoloon
inclusief de sociale premies die door de werkgever worden betaald, het zogenoemde
bruto-brutoloon. 
Een argument tegen deze beide prijscomponenten is de - veronderstelde hoge -
productiviteit van professionele werkers. In een gezinshuishouding wordt
onbetaalde arbeid immers ook verricht door weinig productieve krachten zoals
kinderen, mensen met weinig huishoudelijke ervaring en ouderen. Om die reden
wordt soms gekozen voor het wettelijk minimumloon.

Bij de keuze voor de opportunity costs zal de uitkomst van de berekeningen sterk
afhangen van het beroep dat de thuiswerker heeft: de hoogleraar die thuis een
maaltijd bereidt komt tot een hoger bedrag dan de verkoopster. Meestal wordt bij
deze methode uitgegaan van het nettoloon dat de thuiswerker mist door thuis te
werken. Mede om deze reden is deze prijscomponent geschikter voor het verklaren
van de micro-economische beslissing om al dan niet deel te nemen aan de
arbeidsmarkt, dan voor berekeningen van het nationaal inkomen. Het Centraal
Bureau voor de Statistiek gebruikt voor de berekening van de betaalde arbeid in het
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nationaal inkomen het bruto-bruto-inkomen dat wordt uitbetaald aan de deelnemers
aan de arbeidsmarkt.

Een andere reden om het marktloon te gebruiken in plaats van de opportunity costs
is dat veel mensen die wél onbetaalde arbeid verrichten, niet de keus hebben om
deel te nemen aan de betaalde-arbeidsmarkt en het daarom minder gemakkelijk is
vast te stellen wat zij op de arbeidsmarkt verdiend zouden hebben. Men kan denken
aan jongeren, gehandicapten, werklozen en ouderen die om wettelijke of andere
redenen geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Sommige economen vinden om
die reden dat hun arbeid niets of minder waard is dan de arbeid van mensen die wél
op de arbeidsmarkt werken. Onbetaalde arbeid levert voor niet-betaald werkenden
immers onmisbare besparingen op. Dat wordt duidelijk als men bedenkt wat het
zou kosten als iedereen zich bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd zou laten
verzorgen in een bejaardentehuis. 
Om deze redenen wordt in dit hoofdstuk gekozen voor het marktloon. Voor de
invulling van het marktloon is in paragraaf 6.4 gekozen voor het minimumloon om
zo te compenseren voor een gemiddeld lagere productiviteit in gezinshuishoudens.2

In paragraaf 6.5 worden ter vergelijking tevens de resultaten weergegeven van de
berekening van de waarde van onbetaalde arbeid tegen het marktloon van een
gezinsverzorgster en tegen het gemiddelde verdiende loon in Nederland.

6.4 De bijdrage van onbetaalde arbeid aan het gezinsinkomen

6.4.1 Inleiding

Onbetaalde arbeid levert weliswaar geen inkomen in geld op, maar leidt wel tot een
vergroting van de welvaart van gezin en maatschappij. De productie in de
gezinshuishouding levert immers besparingen op. De besparingen die door
onbetaalde arbeid optreden, verschillen voor de verschillende huishoudenstypen. 
In alleenverdienersgezinnen - gezinnen waar de man de kost verdient en zijn vrouw
huisvrouw is - is meer tijd beschikbaar voor onbetaalde arbeid dan in gezinnen
waarin man en vrouw beiden een betaalde baan hebben. Ook alleenstaanden met
een betaalde baan hebben minder gelegenheid onbetaalde arbeid te verrichten dan
alleenstaanden zonder betaald werk. Het is daarom interessant na te gaan hoe de
personele inkomensverdeling eruitziet vóór en na bijtelling van de waarde van
onbetaalde arbeid.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen alleenverdieners, anderhalfverdieners en
tweeverdieners met en zonder kinderen, alleenstaanden en alleenstaande ouders.
Tot de categorie ‘anderhalfverdieners’ zijn paren gerekend, waarvan de man in
voltijd werkt en de vrouw minder dan 20 uur per week. Tot de categorie ‘twee-
verdieners’ zijn alle paren gerekend van wie beide partners 20 uur of meer betaald
werken. Paren waarvan de vrouw (hoofd)kostwinner is zijn niet opgenomen, omdat
zij te gering in aantal zijn in de steekproef.
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6.4.2 Bijdrage naar gezinstype

In deze paragraaf is de waarde van onbetaald werk voor de verschillende huis-
houdenstypen berekend tegen het netto wettelijk minimumloon. Het minimumloon
is gekozen omdat dit een ondergrens vormt voor het loon op de arbeidsmarkt. De
resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in tabel 6.1. In kolom B vindt
men het gemiddelde netto gezinsinkomen, in kolom C is de waarde van onbetaalde
arbeid door alle gezinsleden gezamenlijk verricht, toegevoegd. In de kolommen D
en E is een correctie toegepast voor de grootte van het gezin, waardoor het
gezinsinkomen gestandaardiseerd wordt naar het niveau van een alleenstaande.
Voor deze gestandaardiseerde inkomens is gebruikgemaakt van de OESO-
equivalentieschaal, waarbij de eerste volwassene voor 1,0 telt, de tweede en
volgende volwassene voor 0,7 en kinderen onder de 17 jaar voor 0,5. De OESO-
schaal houdt rekening met zowel de leeftijd van het betrokken gezinslid als met
schaalvoordelen die optreden als gevolg van de grootte van het gezin.

Het blijkt dat alleenverdieners zonder en met kinderen hun inkomen door onbetaald
werk zien toenemen met 95% respectievelijk 96%. Anderhalfverdieners met en
zonder kinderen krijgen er door het onbetaalde werk respectievelijk 76% en 69%
bij, terwijl de alleenstaande vrouw haar inkomen vergroot met 70% en de
alleenstaande moeder met 61%. Tweeverdieners met kinderen krijgen er 53% bij,
terwijl tweeverdieners zonder kinderen, alleenstaande vaders en de alleenwonende
man er respectievelijk 37%, 30% en 40% bij krijgen. 

Het gezinsinkomen is echter geen goede maatstaf voor de welvaart van de
individuele gezinsleden. Om deze te beoordelen is kolom E interessant; daarin
wordt het inkomen gegeven inclusief het onbetaalde werk en gestandaardiseerd
naar het niveau van een alleenstaande. In de laatste kolom is tussen haakjes de
volgorde van het gestandaardiseerde inkomen inclusief onbetaald werk
weergegeven. Daaruit blijkt dat paren zonder kinderen volgens deze maatstaf de
grootste welvaart kennen, gevolgd door alleenwonenden en de alleenstaande vader,
daarna komen de paren met kinderen, terwijl de alleenstaande moeder de rij sluit.

Conclusie: het geldinkomen, of het nu door één kostwinner wordt verdiend of door
twee, is geen goede maatstaf voor de welvaart. Mensen met kinderen hebben,
ondanks het feit dat zij relatief veel onbetaalde arbeid verrichten, een relatief
slechte welvaartspositie als men deze afmeet aan het uitgebreide gestandaardiseerde
inkomen. 



165

Tabel 6.1 Gemiddeld netto geldinkomen, exclusief en inclusief de waarde van onbetaald werk tegen het wettelijk
minimumloon, naar huishoudenstype , 1995 (in guldens per maand)a

(n) toename rangvolg-netto B plus netto D plus 

ongestandaardiseerd gestandaardiseerd
inkomen  inkomen

inkomen door orde van Egeldin- onbet. werk geldin- onbet. werk
meerekenenkomen tegen netto komen tegen netto
onbet. werkminimumloon minimumloon

b

A B C C/B D E F

alleenverdieners
zonder kinderen (310) 3.162 6.166 1,95 1.860 3.627 2
met kinderen (640) 3.811 7.475 1,96 1.360 2.663 7

anderhalfverdienersc

zonder kinderen (56) 3.402 5.756 1,69 2.001 3.386 3
met kinderen (299) 4.084 7.185 1,76 1.467 2.550 9

tweeverdienersd

zonder kinderen (169) 4.664 6.396 1,37 2.743 3.763 1
met kinderen (237) 4.813 7.382 1,53 1.729 2.640 8

alleenstaande
ouders

moeders (137) 2.542 4.105 1,61 1.349 2.175 10
vaders (50) 3.845 4.982 1,30 2.047 2.675 6

alleenwonenden
vrouwen (325) 1.921 3.223 1,70 1.921 3.223 5
mannen (219) 2.501 3.384 1,40 2.501 3.384 4
Van de huishoudenstypen waarin een paar aanwezig is, zijn alleen de huishoudens met een mannelijkea

(hoofd)kostwinner opgenomen. De huishoudens waarin de vrouw (hoofd)kostwinner is, zijn in te geringe
aantallen in de steekproef van het TBO’95 aanwezig.
Er is gestandaardiseerd met behulp van de OESO-equivalentieschaal (zie de tekst).b

De man werkt 20 uur per week of meer; de vrouw werkt minder dan 20 uur per week.c

Zowel de man als de vrouw werkt 20 uur per week of meer.d

Bron: SCP (TBO’95) berekeningen MBH

6.4.3 Inkomensongelijkheid

Sinds begin jaren zestig is de deelname van gehuwde vrouwen aan de arbeidsmarkt
meer dan verdrievoudigd. Dit gaf aanleiding tot veel discussie over de vraag of de
personele inkomensverdeling daardoor gelijker of ongelijker wordt. Is het redelijk
de inkomens van tweeverdieners extra te belasten? In dit kader wordt wel
gesproken over ‘de jacht op tweeverdieners’.

In de jaren negentig zijn er onder de paren beneden de 65 jaar inmiddels meer
tweeverdieners dan alleenverdieners (zie hoofdstuk 3). Het geldinkomen van de
tweede verdiener heeft een nivellerend effect, zowel bij de groep tweeverdieners als
ook wanneer de groep alleenverdieners hieraan wordt toegevoegd. Een tweede
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inkomen komt namelijk vaker voor bij relatief jonge paren, waar sprake is van een
combinatie van twee relatief lage inkomens. Worden ook de inkomens van overige
huishoudens (alleenstaanden en eenoudergezinnen) in het beeld betrokken, dan
heeft het tweede inkomen een denivellerend effect, omdat de inkomens van deze
huishoudens relatief ongelijker zijn dan die van de alleen- en de tweeverdieners
(Grubben 1995).  

Bij deze discussie wordt over het algemeen alleen gelet op het geldinkomen. Aan
de bijdrage van de onbetaalde arbeid is tot dusver weinig aandacht geschonken.
Tijdsbestedingsonderzoek wijst uit dat in gezinnen met kinderen waarin slechts één
ouder betaald werkt of waarin geen van beide ouders betaald werken, in totaal 70
tot 90 uur per week door man plus vrouw worden besteed aan onbetaalde arbeid,
waarvan 4 tot 9 uur aan vrijwilligerswerk. In tweeverdienersgezinnen met kinderen
besteden man plus vrouw 51 tot 69 uur per week aan onbetaald werk, waarvan 3 tot
4 uur aan vrijwilligerswerk. Alleenstaanden zonder of met een kleine betaalde baan
hebben minder tijd beschikbaar voor huishoudelijke arbeid en vrijwilligerswerk dan
alleenstaanden met een volledige baan (Bruyn-Hundt 1996: 137).  3

Het ligt dus voor de hand dat de inkomensverdeling gelijker wordt als met de
waarde van de onbetaalde arbeid rekening wordt gehouden: in
tweeverdienersgezinnen wordt minder tijd besteed aan onbetaalde arbeid dan in
alleenverdienersgezinnen.

Voor het bepalen van de inkomensongelijkheid zijn verschillende maatstaven
voorhanden. Gekozen werd voor de zogenoemde Theil-coëfficiënt, omdat deze
gesplitst kan worden in een ongelijkheidscoëfficiënt binnen en tussen bepaalde
huishoudenstypen. De Theil-coëfficiënt is 0 als iedereen eenzelfde inkomen heeft.
Hoe groter de coëfficiënt, hoe groter de ongelijkheid.
In tabel 6.2. wordt de Theil-coëfficiënt gegeven voor verschillende
huishoudenstypen vóór en na bijtelling van de waarde van onbetaalde arbeid aan de
gecorrigeerde inkomensverdeling.

Tabel 6.2 Theil-coëfficiënten van het netto gestandaardiseerde geldinkomen (A) en het gestandaardiseerde inkomen
inclusief de waarde van onbetaalde arbeid tegen het wettelijk minimumloon (B), 1995

(n) nettogeldinkomen incl. onbet. werk A en B (in % van A)
gestand. gestand. netto-inkomen verschil tussen

A B

alleenverdieners (1.003) 0,146 0,062 57,6
anderhalfverdieners (368) 0,115 0,051 55,7
tweeverdieners (441) 0,072 0,039 45,8
eenoudergezinnen (187) 0,174 0,085 51,2
alleenstaanden (544) 0,103 0,059 42,7

totaal (20.543) 0,131 0,061 53,5
Bron: SCP (TBO’95) berekeningen MBH
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Door de bijtelling van de waarde van onbetaalde arbeid wordt de inkomensongelijk-
heid voor alle huishoudenstypen tezamen met 53,5% verminderd.
De inkomensongelijkheid is vóór bijtelling van de waarde van onbetaalde arbeid
het grootst bij de eenoudergezinnen en het kleinst bij de tweeverdieners. Door
bijtelling van de waarde van onbetaalde arbeid vermindert de inkomensongelijk-
heid het meest bij de alleenverdieners, gevolgd door de anderhalfverdieners en de
eenoudergezinnen, en het minst bij de alleenstaanden en de tweeverdieners.
Conclusie: hoe meer onbetaalde arbeid wordt gedaan, hoe groter de inkomenscom-
pensatie. Deze conclusie wordt bevestigd door tabel 6.3.

Tabel 6.3 Inkomensongelijkheid binnen en tussen huishoudenstypen vóór (A) en na (B) bijtelling van de waarde van
onbetaald werk, gemeten met de Theil-coëfficiënt voor de gestandaardiseerde inkomensverdeling, 1995

           A      B
Theil-coëfficiënt binnen huishoudenstypen 0,1170 89,0% 0,0570 93,4%

Theil-coëfficiënt tussen huishoudenstypen 0,0144 11,0% 0,0040 6,6%

totale Theil-coëfficiënt 0,1314 100% 0,0610 100%
Bron: SCP (TBO’95) berekeningen MBH

De grootste bijdrage aan de inkomensongelijkheid vóór bijtelling van de waarde
van het onbetaalde werk wordt geleverd door inkomensverschillen binnen de
verschillende huishoudenstypen, namelijk 89%. Na bijtelling van de waarde van
onbetaalde arbeid wordt zelfs 93,4% van de inkomensverschillen verklaard door
verschillen binnen huishoudenstypen. Inkomensverschillen tussen huishoudens-
typen verklaren slechts 11% van de inkomensongelijkheid vóór bijtelling en slechts
6,6% na bijtelling van de waarde van onbetaalde arbeid. Met andere woorden:
onderlinge inkomensverschillen tussen bijvoorbeeld alleenverdieners zijn, zowel
vóór als na bijtelling van de waarde van onbetaald werk, belangrijker dan
inkomensverschillen tussen alleen- en tweeverdieners.

6.4.4 Onbetaalde arbeid en inkomensbeleid

De economische waarde van onbetaalde arbeid heeft in politieke discussies over het
inkomensbeleid met enige regelmaat en op verschillende manieren een rol
gespeeld. Dit laat zich goed illustreren met een aantal ontwikkelingen in de
wetgeving ten aanzien van belastingen en sociale zekerheid.

Tot 1957 was de gehuwde vrouw volgens de wet handelingsonbekwaam, net als
kinderen en geestelijk gehandicapten. Zij moest bijvoorbeeld voor het sluiten van
een arbeidscontract de toestemming van haar man hebben. De man was de kost-
winner en de vrouw huisvrouw. Daar kwam in de jaren zestig verandering in. In
1962 kreeg de man, die belasting over het gezamenlijke inkomen verschuldigd was,
een belastingaftrek voor zijn vrouw als zij buitenshuis werkte om tegemoet te
komen aan de extra kosten die dit buitenshuis werken met zich meebracht. Bij die
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gelegenheid werd uitgebreid gefilosofeerd en gediscussieerd over onder andere de
waarde van onbetaalde huishoudelijke arbeid. De commissie-Hofstra vergeleek de
draagkracht van het echtpaar waarvan de vrouw zich geheel aan de huishoudelijke
taak kan wijden en de draagkracht van het echtpaar waar dat niet het geval is. Als
draagkrachtverminderende factor van het huwelijk werd genoemd dat van een
bepaald inkomen twee personen moeten leven, als draagkrachtvermeerderende
factoren werden genoemd (TK 1969/1970):
- de besparing op verschillende uitgaven wegens schaalvoordelen;
- het kostenbesparende effect van de huishoudelijke arbeid;
- de bevrediging van andere, met name immateriële behoeften.
Noch de onderhoudskosten, noch de besparende werking van het samenwonen,
noch de besparende werking van de huishoudelijke arbeid werden cijfermatig op
bevredigende wijze onderbouwd. 

In 1973 werd de gehuwde vrouw voor haar arbeidsinkomen zelfstandig
aangeslagen in de inkomstenbelasting, een teken van de veranderende positie van
vrouwen in de Nederlandse maatschappij. De belastingvrije som van de gehuwde
vrouw was echter aanzienlijk lager dan die van de gehuwde man, zodat geen sprake
was van fiscale neutraliteit ten opzichte van de belastingplichtige. Van fiscale
neutraliteit is sprake als de fiscus geen rekening houdt met burgerlijke staat,
geslacht en leeftijd. 

In 1984 en 1985 werd de zogenoemde tweeverdienerswetgeving van kracht, waarbij
ieder individu zelfstandig belast werd voor zijn persoonlijk inkomen, maar waarbij
verschillende belastingvrije voeten werden gehanteerd, die rekening hielden met de
leefsituatie. Bij die gelegenheid werd de waarde van huishoudelijke arbeid als
factor die invloed had op de belastingheffing, geheel losgelaten. Slechts met de
draagkrachtverminderende onderhoudsplicht van de verdienende partner ten
opzichte van de niet-verdienende partner werd rekening gehouden.

De Bouwstenennotitie van het ministerie van Financiën (1994: 220) brengt de
waarde van de huishoudelijke arbeid als draagkrachtverhogende factor weer terug
in de discussie. Naast schaalvoordelen door het voeren van een gezamenlijke
huishouding, wordt de waarde van de huishoudelijke arbeid, als slechts een van
beide partners inkomen verwerft terwijl de ander zich aan de zogenoemde
zorgtaken wijdt, wederom als draagkrachtverhogende factor vermeld. 

In hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat in de afgelopen periode het verschijnsel van de
alleenverdiener met een voltijds huisvrouw steeds minder vaak voorkomt en in
toenemende mate te vinden is in specifieke categorieën in de bevolking. Huis-
vrouwen zijn vooral te vinden onder oudere vrouwen, vrouwen die zich tijdelijk
terugtrekken van de arbeidsmarkt om voor jonge kinderen te zorgen en vrouwen
met een lagere opleiding. Daar de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen nog steeds
toeneemt en de tendens, vooral onder jongere generaties, is om van het anderhalf-
verdienerschap te komen naar twee grote deeltijdbanen, lijkt het traditionele
patroon van arbeidsverdeling tussen man en vrouw langzamerhand te verdwijnen.
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Ondanks de sterke vermindering van het aantal alleenverdieners is in de fiscale en
sociale-zekerheidswetgeving en in pensioenregelingen het traditionele patroon nog
voor een deel terug te vinden in faciliteiten voor de traditionele kostwinner, de
alleenverdiener. In de Sociale atlas voor de vrouw, deel 2 wordt een aantal
elementen van het kostwinnersprincipe opgesomd: in de loon- en inkomsten-
belasting krijgt de alleenverdiener een dubbele belastingaftrek, hij krijgt toeslagen
op zijn uitkering bij ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom als
zijn uitkering minder bedraagt dan het nettominimumloon. De partner van een
alleenverdiener is (bijna) gratis verzekerd voor de AOW, de AWBZ en het
Ziekenfonds en krijgt een nabestaandenuitkering als er kinderen beneden de 18 jaar
zijn. Ook de individuele huursubsidie, de studiefinanciering en enkele andere
regelingen zijn relatief gunstig voor de alleenverdiener (Hooghiemstra en Niphuis-
Nell 1993: 168).

In het begin van de jaren negentig is in de Tweede Kamer een discussie ontstaan
om tot afschaffing van de dubbele belastingaftrek van de alleenverdiener te komen.
In 1993 dienden De Korte en Van Rey daartoe een wetsvoorstel in, maar het ziet er
niet naar uit dat dit voorstel zal worden aangenomen. In de sociale zekerheid is
geen kostwinnerstoeslag meer beschikbaar voor afhankelijke partners die geboren
zijn na 31 december 1971 en geen kinderen beneden de 12 jaar hebben. De toeslag
in de AOW is afhankelijk van het arbeidsinkomen van de vrouw geworden en zal
geheel worden afgeschaft in 2015. De Algemene nabestaandenwet is in 1996
eveneens inkomensafhankelijk geworden voor de generaties die jonger dan 45 jaar
zijn. Over de afschaffing van de overige kostwinnersfaciliteiten is in de politiek nog
nauwelijks discussie, alhoewel in het Regeerakkoord van 1994 duidelijk gesteld is
dat het traditionele kostwinnersmodel plaats zal moeten maken voor het patroon
van de geëmancipeerde en economisch zelfstandige burger, onder voorwaarde dat
dit niet leidt tot grotere sociale ongelijkheid (Kabinet-Kok 1994: 62; zie ook
Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993: § 3.6.3). 

In de jaren tachtig werd duidelijk dat ook pensioenregelingen gestoeld waren op het
kostwinnersprincipe. Er kwam immers gehele of gedeeltelijke uitsluiting in voor
van vrouwen en van bepaalde categorieën werknemers, zoals schoonmaakpersoneel
en deeltijdwerkers. Ook golden voor vrouwen soms andere toetredingsvoorwaarden
wat betreft leeftijd, burgerlijke staat en/of kostwinnerschap, een kortere opbouw-
periode of andere werkgevers- en werknemersbijdragen. Vaak werd wel een recht
op weduwe- maar niet op weduwnaarspensioen opgebouwd en werd er onderscheid
gemaakt in halfwezenpensioenen, waarbij de halfwezen van vrouwen over het
algemeen slechter af waren dan de halfwezen van mannen.
Door het zogenoemde Barber-arrest van het Europese Hof in 1990 raakte het tot
stand brengen van een verbod op deze discriminatie in een stroomversnelling. Door
dit arrest werd het duidelijk dat aanvullende pensioenregelingen vanaf 17 mei 1990
voor mannen en vrouwen een gelijke pensioenopbouw moesten garanderen. Zowel
directe als indirecte verwijzing naar geslacht of burgerlijke staat werd verboden.
Reparatie van vrouwenpensioenen met terugwerkende kracht was toegestaan en
werd in enkele gevallen ook in de praktijk gebracht. Omdat pensioenen lange-



170

termijnregelingen zijn, zullen pas veertig jaar na 1990, dus in 2030, de eerste
vrouwen een pensioen ontvangen waarbij discriminatie is uitgesloten. 

Ook na het Barber-arrest blijft de aanvullende pensioenregeling voor tweever-
dieners en alleenstaanden nadelig, omdat in de meeste aanvullende pensioenrege-
lingen expliciet of impliciet wordt uitgegaan van een AOW-onderbouw per
individu van 100% AOW, terwijl een samenwonend individu slechts 50% AOW
geniet en een alleenstaande 70% ontvangt van de AOW van een paar.4

6.5 De bijdrage van onbetaalde arbeid aan het nationaal inkomen

6.5.1 Wél of niet in het nationaal inkomen

Van het begin af aan zijn bij het opzetten en uitwerken van de nationale boek-
houding, de zogenoemde Nationale rekeningen, levendige debatten gevoerd over de
vraag of de waarde van onbetaalde huishoudelijke arbeid in de Nationale
rekeningen moest worden meegeteld als productie en daarmee als onderdeel van
het nationaal inkomen (Nooteboom 1978: 3; CBS 1991: 189). De zogenoemde
paradox van de econoom Pigou uit het begin van deze eeuw is algemeen bekend:
als een man met zijn huishoudster trouwt, wordt het nationaal inkomen kleiner. De
huishoudster wordt voor haar werk betaald, de echtgenote niet. 

Vele economen en statistici hebben zich gewaagd aan berekeningen over de waarde
van huishoudelijke arbeid. Het waarderen van onbetaalde productieve activiteiten is
gemakkelijker als voor het productieve werk een loon wordt betaald. Voor huis-
houdelijk werk wordt echter geen loon betaald. Dat betekent dat de waarde van
huishoudelijk werk geschat moet worden. Hoe dat moet gebeuren, is een bron van
academische discussie (zie § 6.3). Omdat de outputmethode in de praktijk op grote
problemen stuit, zijn de meeste berekeningen gebaseerd op de inputmethode.

Zoals in paragraaf 6.3.2 is uiteengezet vindt de meeste discussie onder economen
echter plaats over de vraag tegen welk loon de uren huishoudelijke arbeid moeten
worden gewaardeerd. In de berekeningen in deze paragraaf is achtereenvolgens
gebruikgemaakt van drie looncomponenten: het minimumuurloon, het uurloon van
een gezinsverzorgster die zelfstandig kan werken en het uurloon dat gemiddeld
verdiend wordt in Nederland. Uitgegaan wordt van het bruto-uurloon plus de
werkgeverslasten (bruto-brutoloon), omdat dit in de Nationale rekeningen de
gebruikelijke methode is.

De vraag of onbetaald werk opgenomen moet worden in de nationale statistieken, is
een die steeds terugkomt op Internationale Vrouwenconferenties. Sinds 1975 wordt
om de vijf jaar een Internationale Vrouwenconferentie gehouden, georganiseerd
door de Verenigde Naties (VN). Tijdens deze conferenties zijn verschillende malen
resoluties aangenomen waarin de lidstaten worden opgeroepen de onbetaalde arbeid
van vrouwen zichtbaar te maken.
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Op de Internationale Vrouwenconferentie in Beijng (1995) bijvoorbeeld werd
gesteld dat het huishoudelijk werk en zorg voor kinderen en ouderen gemeten moet
worden en opgenomen in de Nationale rekeningen. Het volledig zichtbaar maken
van de soort, omvang en verdeling van dit onbetaalde werk zal bijdragen, aldus de
resolutie, aan een eerlijker verdeling van verantwoordelijkheden (UN 1995a:
70-72).
Op andere internationale conferenties van de VN, de Organisatie voor Economi-
sche Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Internationale Arbeidsorgani-
satie en de Europese Unie zijn soortgelijke resoluties neergelegd. Er wordt van
uitgegaan dat door uitvoering van de resoluties de investeringen in opleiding en
technologie en de kredietmogelijkheden voor vrouwen zullen verbeteren (Bruyn-
Hundt 1996: 158).

Indien de waarde van het onbetaalde werk wordt opgenomen in een aanhangsel van
de Nationale rekeningen of in de Nationale rekeningen zelf, zou het nationaal
inkomen toenemen, zou de economische groei lager zijn, zouden conjunctuur-
schommelingen minder groot zijn, zouden consumptie, besparingen en investerin-
gen toenemen en zou de inkomensverdeling minder ongelijk zijn.  Ook in de5

economische politiek zou beter rekening gehouden kunnen worden met onbetaalde
arbeid, bijvoorbeeld met het effect van belasting- of subsidiemaatregelen op het
betaalde-arbeidsaanbod en van bezuinigingen op het aanbod van onbetaalde arbeid
(Bruyn-Hundt 1996: 219). 

6.5.2 Bijdrage naar sekse en leeftijdscategorie

In tabel 6.4 is weergegeven hoeveel onbetaalde arbeid gemiddeld door mannen en
vrouwen verricht werd in de jaren 1975-1995 door de gehele Nederlandse
bevolking van 12 jaar en ouder (tabel 6.4a) en door de leeftijdsgroep van 25-64 jaar
(tabel 6.4b). In het onderste deel van deze tabellen is de waarde van de onbetaalde
arbeid uitgerekend aan de hand van achtereenvolgens het minimumloon, het loon
van een gezinsverzorgster en het gemiddeld in Nederland verdiend loon. Daarbij is
uitgegaan van de feitelijke bedragen in de betreffende jaren. Om de verschillende
schattingen met elkaar te vergelijken worden zij vaak uitgedrukt in procenten van
het bruto nationaal product (BNP). Eenvoudig gezegd is het BNP de waarde van
hetgeen in totaal in een land in een jaar wordt geproduceerd.

Tabel 6.4a laat zien dat het aantal onbetaalde uren arbeid per jaar voor de gehele
Nederlandse bevolking 1,5 à 1,9 maal hoger is dan het aantal betaalde uren.
Tabel 6.4b laat zien dat zelfs in de actieve leeftijdsgroep van 25-64 jaar meer
onbetaalde dan betaalde arbeid wordt verricht. Het verschil tussen betaald en
onbetaald werk is hier echter minder groot, omdat mensen die aan de betaalde
arbeid deelnemen, minder gelegenheid hebben onbetaald werk te doen. Bovendien
geldt over het algemeen dat degenen die aan de betaalde arbeid deelnemen, meer
onder tijdsdruk staan, dus een hoger tempo hebben of onbetaalde karweitjes laten
schieten.
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Zowel voor de gehele bevolking als voor de groep van 25-64-jarigen geldt dat de
gemiddelde hoeveelheid betaald werk toenam gedurende de gehele periode, terwijl
de gemiddelde hoeveelheid onbetaald werk niet veel veranderde. De ontwikke-
lingen bij mannen en vrouwen zijn echter verschillend: bij mannen nam de
hoeveelheid betaalde arbeid af van 1975-1985 en de hoeveelheid onbetaalde arbeid
toe. Na 1985 groeide zowel de betaalde als onbetaalde arbeid voor de mannen.

Vrouwen gingen gedurende de gehele periode meer betaald en minder onbetaald
werk doen (met uitzondering van 1980), zodat de taakverdeling tussen mannen en
vrouwen wat betreft betaald en onbetaald werk naar elkaar toe groeide. Het aandeel
van de gehele mannelijke bevolking in de waarde van onbetaald werk steeg met
22%. Het aandeel van de mannelijke bevolking van 25-64 jaar steeg met 29%.

In hoofdstuk 5 werd reeds duidelijk dat de aanwezigheid én de leeftijd van kinderen
de tijdsbesteding beïnvloeden. In de bijlage bij het onderhavige hoofdstuk is voor de
jaren 1985-1995 een uitsplitsing gemaakt naar huishoudenstype en leeftijd van de
kinderen. Daaruit blijkt dat werkweken van meer dan 60 uur (betaald en onbetaald
werk) bijna uitsluitend voorkomen in gezinnen van anderhalf- en tweeverdieners
met een jongste kind van 0-5 jaar, zowel bij mannen als vrouwen, en bij tweever-
dieners met kinderen van 6-12 jaar. 
Vrouwen in alleenverdienersgezinnen met een jongste kind van 0-5 jaar werken
meer dan 55 uur per week onbetaald, terwijl vrouwen in gezinnen van alleen- en
anderhalfverdieners met een jongste kind van 6-12 jaar 45 tot 55 uur onbetaald
werk verrichten. Ook vrouwen van niet-werkende mannen hebben lange onbetaalde
werkweken van meer dan 45 uur per week (zie de bijlage bij dit hoofdstuk). 

Aangezien de gemiddelde hoeveelheid onbetaald werk als percentage van het
betaalde werk gedurende de hele periode terugliep voor zowel de gehele bevolking
als de bevolking van 25-64 jaar, is het niet verwonderlijk dat ook de waarde van het
onbetaalde werk als percentage van het BNP terugliep. 
De onderste delen van de tabellen 6.4a en 6.4b laten zien dat de waarde van
onbetaald werk berekend tegen alle drie de looncomponenten gedurende de hele
periode terugliep. Dat geldt ook voor de bevolking van 25-64 jaar. De waarde
variëerde bij berekening tegen het minimumloon van 44% (1995) tot 67% (1975 en
1980) van het BNP voor de gehele bevolking en van 32% (1995) tot 47% (1975 en
1980) voor de bevolking van 25-64 jaar. Berekening tegen het loon van een
gezinsverzorgster of het gemiddeld verdiende loon leverde een waarde op die voor
de gehele bevolking variëerde van 58% tot 110% van het BNP en voor de groep
van 25-64 jaar van 42% tot 77%. 
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Tabel 6.4a Onbetaald werk als aandeel van betaald werk en bruto nationaal product, bevolking van 12 jaar en ouder,
1975-1995

1975 1980 1985 1990 1995 

betaald werk (u/w)
vrouwen 6,1 6,1 6,8 8,8 9,7 
mannen 23,7 22,1 21,6 24,5 25,4 

allen 14,8 14,0 14,1 16,5 17,4 

onbetaald werk (u/w)
vrouwen 36,2 37,4 36,7 33,3 32,4 
mannen 14,9 16,0 17,3 17,0 18,1 

allen 25,7 26,9 27,2 25,3 25,4 
in % van bet. werk (174) (192) (193) (153) (146)

BNP (in mld. gld) 219 336 418 516 636 
 

onbetaald werk
tegen min.loon  (mld. gld) 146 226 266 263 281 a

in % BNP (67) (67) (64) (51) (44)

tegen loon gezinsverz.  (mld. gld.) 181 263 318 325 369 a

in % BNP (83) (78) (76) (63) (58)

tegen gemidd. verdiend loon  (mld. gld) 241 371 448 470 544 a

in % BNP (110) (110) (107) (91) (86)

Tabel 6.4b Onbetaald werk als aandeel van betaald werk en bruto nationaal product, bevolking van 25-64 jaar,
1975-1995

1975 1980 1985 1990 1995 

betaald werk (u/w)
vrouwen 5,0 5,6 7,5 9,5 11,6 
mannen 32,3 30,3 29,7 31,8 33,6 

allen 18,7 18,1 18,7 20,7 22,5 

onbetaald werk (u/w)
vrouwen 44,9 46,0 43,7 40,1 38,3 
mannen 16,4 18,1 20,0 18,3 19,8 

allen 30,6 31,9 31,7 29,1 28,9 
in % van bet. werk (161) (174) (168) (141) (128)

BNP (in mld. gld) 219 336 418 516 636 

onbetaald werk
tegen min.loon  (mld. gld) 102 159 187 188 205 a

in % BNP (47) (47) (45) (36) (32)

tegen loon gezinsverz.  (mld. gld.) 127 184 224 232 269 a

in % BNP (58) (55) (54) (45) (42)

tegen gemidd. verdiend loon  (mld. gld) 168 260 315 335 397 a

in % BNP (76) (77) (75) (65) (62)
Brutolonen plus werkgeverslasten.a

Bron: SCP (TBO’95); BNP en gemiddeld verdiend loon: CBS; loon gezinsverzorgster: volgens CAO; ber. MBH
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Bij vergelijking van het volume (bovenste deel van tabellen 6.4a en 6.4b) en van de
waarde (onderste deel van tabellen 6.4a en 6.4b) valt op dat de waarde als
percentage van het BNP aanzienlijk lager is dan het gemiddeld aantal uren
onbetaalde arbeid als percentage van de betaalde arbeid: voor de gehele bevolking
is de gemiddelde hoeveelheid onbetaalde arbeid 146% tot 193% van de betaalde
arbeid, terwijl de waarde van de onbetaalde arbeid 44% tot 110% van het BNP is.
Hoewel in uren gemeten gemiddeld bijna 1,5 à 1,9 maal zo veel onbetaald als
betaald werk wordt gedaan, ligt de economische waarde als percentage van het
BNP rond 50 procentpunten lager. De oorzaken daarvan zijn de volgende.
- Het BNP is de som van lonen en salarissen, ander inkomen, indirecte belasting,

afschrijving en netto-inkomen uit het buitenland minus prijssubsidies. Arbeids-
inkomen is slechts een (fluctuerend) deel van het BNP.

- Voor de waardeberekeningen van het onbetaalde werk is voornamelijk gebruik-
gemaakt van het minimumloon of lage lonen, omdat onbetaald werk een lage
status heeft.

- De minimumlonen en de lonen van gezinsverzorgsters bleven achter bij de
algemene loonontwikkeling en bij de groei van het BNP.

6.5.3 Internationale vergelijking

De berekeningen van de waarde van onbetaalde (huishoudelijke) arbeid variëren
sterk als gevolg van het gebruik van verschillende methoden van tijdsbestedings-
onderzoek, die bovendien op verschillende bevolkingsgroepen en verschillende
activiteiten betrekking hebben. Ook zijn de gebruikte prijzen voor de arbeid zeer
uiteenlopend. Hawrylyshyn maakte in 1976 een overzicht van negen verschillende
berekeningen en kwam tot de conclusie dat huishoudelijk werk ongeveer eenderde
van het BNP bedraagt als nettomarktlonen worden gehanteerd (Hawrylyshyn
1976). Chadeau publiceerde in 1992 een vergelijkend overzicht van zes landen en
concludeerde dat de waarde van huishoudelijk werk 22% tot 44% van het BNP
bedraagt indien netto gemiddelde lonen worden gehanteerd, 32% tot 60% bij
gebruik van bruto gemiddelde lonen en 39% tot 68% bij gebruik van bruto
gemiddelde lonen inclusief de werkgeversbijdrage in de sociale zekerheid (Chadeau
1992).

De gegevens in het navolgende overzicht (tabel 6.5) zijn aan verschillende auteurs
ontleend, die van verschillende methoden gebruik hebben gemaakt. Om de resul-
taten met elkaar te kunnen vergelijken zou een aparte studie nodig zijn, zoals de
vorengenoemde studies van Hawrylyshyn en Chadeau.



175

Tabel 6.5 Schattingen van de waarde van onbetaalde huishoudelijke arbeid in procenten van het bruto nationaal
product of het netto nationaal inkomen

periode auteur land % BNP % NI

1964-1980 Schettkat (1985) BRD 22/53
1972 Brathaug (1991) Noorwegen 40/53
1975 Chadeau et al. (1981) Frankrijk 31/44 35
1976 Bonke (1992) Denemarken 34/40
1980 Säntti (1982) Finland 42
1981 Brathaug (1991) Noorwegen 39/41
1981 OESO (1991) Canada 20/51
1986 OESO (1991) Canada 17/48
1992 UN (1995a) Australië 72
1992 UN (1995a) Duitsland 53
1992 UN (1995a) Finland 45
1975 Bruyn-Hundt (1996) Nederland 67
1995 Bruyn-Hundt (1996) Nederland 44

Bron: zie auteurs; en tabel 6.4.

6.6 Onbetaalde arbeid en economische zelfstandigheid

6.6.1 Inleiding

In de voorgaande twee paragrafen is duidelijk geworden dat het meetellen van de
economische waarde van onbetaalde arbeid een aanmerkelijke invloed heeft op de
inkomensverdeling van huishoudens en op de omvang van het nationaal inkomen.
Voor individuen echter levert deelname aan onbetaalde arbeid slechts beperkte
economische zelfstandigheid op, namelijk kost en inwoning. Voor met name veel
vrouwen met kinderen is het tijdsbeslag van de onbetaalde arbeid zo groot dat zij
niet in staat zijn om (voldoende) betaalde arbeid te verrichten. Daardoor worden zij
financieel afhankelijk van hun kostwinner of van de staat. Zo had in 1989 van de
18-64-jarige vrouwen 56% geen eigen arbeidsinkomen, terwijl dit van de mannen
slechts 25% was. Vrouwen die wel een arbeidsinkomen hadden, verdienden in dat
jaar de helft (51%) van wat mannen met een arbeidsinkomen in dat jaar verdien-
den. Worden ook de mannen en vrouwen zonder eigen arbeidsinkomen meegeteld,
dan bleken vrouwen slechts 30% van het inkomen van mannen te hebben verdiend
(Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993: 140, 153).

Uit het besef dat een omvangrijke taak in de onbetaalde arbeid, ondanks de econo-
mische waarde, geen financiële zelfstandigheid oplevert, is in de loop van de tijd
een aantal ideeën voortgekomen die voor dit probleem een oplossing willen bieden.
In deze paragraaf worden de belangrijkste van deze ideeën in het kort besproken.

6.6.2 Verzorgingsloon of basisinkomen

In het verleden zijn voorstellen gedaan om de economische zelfstandigheid van
vrouwen te bevorderen door haar een huisvrouwenloon te geven in de vorm van een
sociale uitkering.
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Galinka Ehrenfest lanceerde bijvoorbeeld in 1972 haar ooievaarsregeling, een
volksverzekering die iedere moeder vanaf de geboorte van haar kind een uitkering
zou geven voor haar verzorgende arbeid plus een bedrag waaruit de consumptie van
het kind zou kunnen worden betaald (Ehrenfest en Pen 1972). In diezelfde tijd
pleitte de auteur van dit hoofdstuk voor de geleidelijke invoering van een
verzorgingsloon uit een fonds, dat in dertig  jaar zou worden opgebouwd door een
deel van de groei van het nationaal inkomen niet in het loonzakje van de man te
laten vloeien maar in dit fonds (Bruyn-Hundt 1973).

Later kwam deze auteur om een aantal redenen op dit idee terug.
- Een verzorgingsloon zal leiden tot verhoging van de collectieve lasten, zal om

die reden nooit hoog kunnen zijn en verhoogt de prijs van betaalde arbeid.
- Als de rechtsgrond voor een verzorgingsloon de verzorging van (kleine)

kinderen is, gaat het om een tijdelijke beloning. Moeders van 40 of 45 jaar
zouden om haar economische onafhankelijkheid te behouden op die leeftijd
terug moeten naar de arbeidsmarkt; de kans op kwalitatief goed werk met een
behoorlijk loon is op die leeftijd zeer gering.

- Een verzorgingsloon zou de bestaande arbeidsverdeling tussen mannen en
vrouwen bestendigen.

- Een verzorgingsloon zou leiden tot een dubbele beloning voor degenen die deze
arbeid leveren: namelijk een beloning in natura in de vorm van kost en
inwoning plus een geldloon.

- Alleenwonenden, kinderen, vaders en andere gezinsleden met betaalde arbeid,
verrichten ook een deel van het onbetaalde werk. Zouden zij ook een verzor-
gingsloon moeten krijgen? (Bruyn-Hundt 1985: 146).

Een basisinkomen zou volgens anderen een goede oplossing zijn. Heel in het kort:
een basisinkomen kan onvoorwaardelijk zijn voor iedereen of kan de vorm hebben
van een negatieve inkomstenbelasting. Een onvoorwaardelijk basisinkomen is
individueel en inkomensonafhankelijk. Een negatieve inkomstenbelasting kan
individueel zijn, maar is inkomensafhankelijk. Beide vormen van basisinkomen
hebben gemeen dat het altijd om een laag bedrag zal gaan dat uit gemeenschaps-
gelden betaald wordt en de wig, dat is het verschil tussen netto- en brutoloon,
verhoogt, omdat het basisinkomen opgebracht moet worden uit verhoging van de
belastingen of premies. Daardoor wordt arbeid duurder en wordt de werkgelegen-
heid negatief beïnvloed. Een negatieve inkomstenbelasting zal vooral vrouwen met
een lage verdiencapaciteit ontmoedigen deel te nemen aan de betaalde arbeid.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseerde verschil-
lende malen de invoering van een (gedeeltelijk) basisinkomen als alternatief voor
de ingewikkelde sociale-zekerheidsuitkeringen (WRR 1981, 1983, 1985). Het
Centraal Planbureau (CPB) simuleerde in één van zijn lange-termijngroeiscenario’s
het effect van een negatieve inkomstenbelasting. Een van de conclusies van de
auteurs van het CPB was dat een negatieve inkomstenbelasting een sterke vermin-
dering van de werkloosheid ten gevolge zou hebben doordat het arbeidsaanbod van
vrouwen zou verminderen. 
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Hoewel een verzorgingsloon of een basisinkomen op grond van het nut dat de hele
gemeenschap heeft van de onbetaalde arbeid verdedigbaar zou zijn, lijken zij geen
goede oplossing om de economische zelfstandigheid van vrouwen afdoende te
verbeteren: het vermindert de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, terwijl het
gaat om een relatief laag inkomen, dat vrouwen niet dezelfde financiële
zelfstandigheid zal geven als mannen. Deelname aan de betaalde arbeid lijkt de
enige structurele oplossing voor economische zelfstandigheid van vrouwen.

De ongelijke verdeling van onbetaalde arbeid staat echter een gelijke verdeling van
betaalde arbeid tussen mannen en vrouwen in de weg. Tijdens de Internationale
Vrouwenconferentie in Beijing in 1995 werd gesteld dat de nationale overheden
actie moeten ondernemen om te zorgen dat mannen en vrouwen hun tijd gelijk
verdelen over opleiding, betaalde arbeid, gezinsverantwoordelijkheden,
vrijwilligerswerk, rust en vrije tijd (UN 1995b: 81).

6.6.3 Herverdeling van onbetaalde arbeid

In de maatschappelijke en politieke discussie zijn thema’s als het verzorgingsloon
en het basisinkomen inmiddels op de achtergrond geraakt.  Om de ongelijke6

verdeling van onbetaalde arbeid over de seksen te bestrijden, wordt in de jaren
negentig in het emancipatiebeleid het accent gelegd op de herverdeling van deze
arbeid. In hoofdstuk 10 wordt uitgebreid ingegaan op het beleid inzake de
herverdeling van onbetaalde arbeid. Hier worden kort de saillantste punten
gememoreerd.
Om aan het speerpunt ‘herverdeling van onbetaalde arbeid en in samenhang daar-
mee vergroting van de zorgverantwoordelijkheid van mannen’ uitwerking te geven
werd de Projectgroep herverdeling onbetaalde arbeid ingesteld en vervolgens de
subcommissie daarvan, de Commissie toekomstscenario’s herverdeling onbetaalde
arbeid. Het door de Commissie toekomstscenario’s (1995) uitgebrachte rapport
Onbetaalde zorg gelijk verdeeld en de keuze die daarin wordt gemaakt voor het
combinatiescenario worden breed ondersteund door de adviserende instanties, zoals
de Sociaal-Economische Raad en de Emancipatieraad. In dit scenario zal voor
zowel mannen als vrouwen de onbetaalde werkweek 16 tot 25 uur gaan bedragen
en de betaalde werkweek 29 tot 34 uur, afhankelijk van de levensfase waarin men
zich bevindt.

De Emancipatieraad stelt ter aanvulling op het rapport van de Commissie voor om
de normwerkweek van 38 uur per week te vervangen door een normwerkweek van
32 uur voor de nieuwe werknemer, die arbeid en zorgtaken combineert. Deze
normwerkweek zou het ijkpunt moeten worden voor zowel het minimumloon als de
sociale-zekerheidsregelingen (Emancipatieraad 1996). In concreto betekent dit dat
het bedrag van het huidige minimumweekloon geleidelijk wordt omgezet in het
recht op het minimumloon bij een werkweek van 32 uur in 2010, waarbij niet
langer het weekloon, maar het uurloon de basis van de regelingen wordt. Voorts
wordt het huidige nettominimumloon referentiepunt voor de minimumuitkeringen,
zodat de uitkeringen het niveau van 1996 behouden. 
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6.7 Samenvatting en conclusie

Onbetaalde arbeid krijgt in de economische theorie een groeiende aandacht, maar
het komt niet voor in economische statistieken, onder andere omdat de waarde
ervan zo moeilijk te schatten zou zijn. Economen en statistici hebben al sinds jaar
en dag schattingen gemaakt, die uitgaan van de waarde van de aan onbetaalde
arbeid bestede tijd, de zogenoemde inputmethode of van de waarde van de
producten die door onbetaalde arbeid worden voortgebracht, de zogenoemde
outputmethode. Bij beide methoden is de prijs die hierbij wordt gebruikt een
onderwerp van discussie.

Als indicator voor de individuele welvaart wordt meestal de personele inkomens-
verdeling gebruikt, rekening houdend met de verschillende omvang en samen-
stelling van gezinshuishoudingen. Indien in de personele inkomensverdeling
rekening wordt gehouden met de waarde van onbetaalde arbeid, blijken de
inkomens van alleenverdieners daardoor te verdubbelen, die van tweeverdieners
met 37% tot 53% toe te nemen, die van alleenstaande ouders slechts met 30% tot
60%. Vrouwelijke alleenstaanden zien hun inkomen meer toenemen dan alleen-
staande mannen.

De inkomensongelijkheid tussen verschillende typen huishoudens (alleenverdie-
ners, anderhalfverdieners, tweeverdieners, alleenstaanden, enz.) vermindert door de
bijtelling van de waarde van onbetaalde arbeid met 53,5%. De inkomensongelijk-
heid binnen de verschillende gezinstypen blijkt groter te zijn dan de inkomens-
ongelijkheid tussen de verschillende gezinstypen.

In Nederland wordt ruim anderhalfmaal zo veel onbetaalde als betaalde arbeid
verricht. In de periode 1975-1995 geldt zowel voor de gehele bevolking als voor de
groep van 25-64 jaar dat de gemiddelde hoeveelheid betaald werk toenam, terwijl
de gemiddelde hoeveelheid onbetaald werk per saldo niet veel veranderde. De
ontwikkelingen bij mannen en vrouwen zijn echter verschillend: bij mannen nam
de hoeveelheid betaalde arbeid af in 1975-1985 en de hoeveelheid onbetaalde
arbeid toe. Na 1985 groeide zowel de betaalde als onbetaalde arbeid voor de
mannen. Vrouwen gingen gedurende de gehele periode meer betaald en minder
onbetaald werk doen, zodat de taakverdeling tussen mannen en vrouwen wat betreft
betaald en onbetaald werk naar elkaar toe groeide. 
De onbetaalde arbeid heeft een economische waarde van 44% tot 110% van het
bruto nationaal product als naar de totale Nederlandse bevolking van 12 jaar en
ouder wordt gekeken, en van 32% tot 77% van het BNP als de bevolking van 25-64
jaar als referentiegroep wordt gekozen, afhankelijk van het geschatte loon. 

Op Internationale Vrouwenconferenties wordt al geruime tijd aangedrongen op het
zichtbaar maken van de waarde van onbetaalde arbeid in economische statistieken.
Daarmee wordt de economische zelfstandigheid van vrouwen echter niet groter.
Ook een verzorgingsloon of een basisinkomen zal de economische positie van
vrouwen niet wezenlijk verbeteren, luidt de conclusie. Slechts een gelijker
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verdeling van onbetaalde én betaalde arbeid over de seksen zal leiden tot gelijkere
maatschappelijke posities van mannen en vrouwen. In het rapport van de
Commissie toekomstscenario’s herverdeling onbetaalde arbeid, dat in opdracht van
de regering is opgesteld, wordt een aantal voorstellen gedaan om tot een gelijke
verdeling van onbetaalde arbeid over de seksen te komen. Deze voorstellen worden
in grote lijnen onderschreven door onder andere de Sociaal-Economische Raad en
de Emancipatieraad.
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In de economische literatuur vindt men ook schattingen van de waarde van vrije tijd. Deze1

schattingen zijn hier niet gemaakt, omdat het in dit hoofdstuk om onbetaalde arbeid gaat.
Knulst en Van Beek (1990) hebben getracht op basis van de feitelijk aangetroffen werktijden in2

TBO’85 te voorspellen hoeveel de benodigde tijd is voor onbetaalde arbeid, uitgaande van een
aantal achtergrondgegevens: omvang en samenstelling van het gezin, maatschappelijke positie,
leeftijd en mate van verantwoordelijkheid voor huishoudelijk werk. Zij verklaren daarmee 68%
van de variantie in de tijdsbesteding. Voor elke ondervraagde kan een (gewogen) normale
huishoudtijd worden bepaald. Het blijkt dat deze normtijd overschreden wordt door onder-
vraagden die weinig of geen alternatieven hebben buiten het huishoudelijk werk (huisvrouwen,
werklozen), terwijl een onderschreiding optreedt voor mensen die meer dan 40 uur betaald werk
verrichten. Productiviteitsverschillen zouden door de normtijd uitgefilterd worden. Het zou
interessant zijn normtijden toe te kennen aan de verschillende typen huishoudens en de gevonden
tijden te vermenigvuldigen met het loon van een gezinsverzorgster, waarvan men mag aannemen
dat zij een hoge productiviteit heeft op dit gebied. De vraag is echter of de uitkomst substantieel
zou verschillen van de in dit hoofdstuk gepresenteerde uitkomsten waarbij uitgegaan is van de
feitelijk gewerkte tijden, maar voor mogelijk verlies aan productiviteit gecompenseerd is door te
vermenigvuldigen met het minimumloon. 
In de hier gepresenteerde tekst zijn de cijfers gecorrigeerd voor fouten die in tabel 7.2 van de bron3

zijn geslopen.
Dit impliceert dat geen enkele alleenstaande of tweeverdiener na het vijfenzestigste levensjaar4

hetzelfde pensioenresultaat kan behalen als een alleenverdiener: de alleenstaande ontvangt 70%
AOW plus aanvullend pensioen over het inkomen boven 100% AOW, de individuele
tweeverdiener ontvangt 50% AOW plus aanvullend pensioen boven 100% AOW. Bij de
alleenstaande ontstaat daardoor een gat in de pensioenvoorziening ter grootte van 30% AOW, bij
de tweeverdieners een gat ter grootte van twee maal 50% AOW. Omdat de vrouw van de
alleenverdiener geen inkomen derft als zij 65 wordt, hoewel zij de helft van de AOW ontvangt,
kan slechts het alleenverdienerspaar het volle pensioenresultaat behalen na beider vijfenzestigste
levensjaar, namelijk aanvullend pensioen boven 100% van de AOW. 
De economische groei zou lager zijn in een periode waarin vrouwen toetreden tot de arbeids-5

markt, omdat het gemeten BNP toeneemt, terwijl de ongemeten onbetaalde arbeid afneemt.
Conjunctuurschommelingen zouden minder groot zijn, omdat in perioden van hoogconjunctuur
onbetaalde arbeid vervangen wordt door betaalde en in periodenvan laagconjunctuur het
omgekeerde gebeurt. De consumptie neemt toe met de waarde van de onbetaalde arbeid,
besparingen en investeringen zijn groter als de aanschaf van duurzame huishoudelijke goederen
als investeringen worden beschouwd (zie ook Bruyn-Hundt 1996: hoofdstuk 5). 
Helemaal vergeten zijn deze thema’s nog niet. In het in januari 1997 door het Wetenschappelijk6

Instituut voor het CDA uitgebrachte rapport over gezinsbeleid worden onder meer de invoering
van ‘opvoedgeld’ (gekoppeld aan een deeltijdbaan) overwogen, alsmede van een ‘zorgloon’ (in
feite de huidige voetoverheveling in de vorm van een tax credit) (WI voor het CDA 1997).

Noten bij hoofdstuk 6
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Bijlage bij hoofdstuk 6 

Tabel B6.1 Tijdsbesteding, naar huishoudenstype, 1985-1995 (in uren per week, 1 = onbetaalde arbeid, 2 = betaalde
arbeid)
huishoudenstype mannen vrouwen

 (n) 1 2 1+2  (n) 1 2 1+2
alleenwonenden
niet-werkenden 1985 (53) 22 1 24 (80) 35 2 36 

1990 (61) 20 5 25 (108) 32 1 33 
1995 (54) 23 5 28 (90) 31 1 32 

< 20 uur 1985 (7) 18 20 38 (15) 28 12 40 
1990 (16) 13 13 26 (22) 21 9 30 
1995 (12) 16 15 31 (22) 19 15 34 

meer dan 20 uur 1985 (81) 14 41 55 (66) 23 34 56 
1990 (87) 14 36 50 (106) 19 32 51 
1995 (135) 15 38 53 (103) 18 34 52 

partners zonder kinderen
niet-werkenden 1985 (69) 28 0 28 (65) 40 0 40 

1990 (80) 28 1 29 (112) 41 0 41 
1995 (59) 33 1 34 (63) 39 1 39 

eenverdiener 1985 (76) 15 36 51 (89) 42 1 43 
1990 (57) 16 37 53 (88) 41 2 43 
1995 (35) 13 42 56 (69) 38 2 40 

anderhalfverdiener 1985 (13) 13 45 58 (10) 33 15 48 
1990 (11) 11 32 43 (27) 31 14 44 
1995 (17) 14 43 57 (19) 33 12 45 

tweeverdiener 1985 (106) 17 40 57 (105) 26 32 58 
1990 (110) 14 37 52 (157) 22 29 51 
1995 (144) 15 42 57 (132) 21 31 52 

partners met kinderen, jongste kind 0-5 jaar
eenverdiener 1985 (184) 21 40 60 (253) 58 1 60 

1990 (146) 21 40 61 (243) 57 1 58 
1995 (94) 19 43 62 (117) 58 0 58 

anderhalfverdiener 1985 (24) 19 42 61 (48) 52 12 64 
1990 (42) 20 41 61 (93) 50 11 60 
1995 (56) 23 42 65 (56) 48 12 60 

tweeverdiener 1985 (14) 26 42 68 (22) 43 17 60 
1990 (17) 18 38 57 (31) 44 19 63 
1995 (51) 23 40 63 (63) 42 22 64 
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huishoudenstype mannen vrouwen
(n) 1 2 1+2 (n) 1 2 1+2

partners met kinderen, jongste kind 6-12 jaar
eenverdiener 1985 (86) 16 44 60 (147) 54 1 55 

1990 (68) 17 42 58 (110) 49 2 51 
1995 (54) 19 42 61 (75) 51 1 52 

anderhalfverdiener 1985 (24) 15 42 58 (47) 47 10 56 
1990 (24) 13 40 52 (53) 44 12 55 
1995 (36) 18 38 55 (38) 41 11 52 

tweeverdieners 1985 (15) 14 52 66 (40) 40 21 61 
1990 (19) 30 40 59 (28) 35 24 59 
1995 (28) 20 40 61 (38) 35 23 58 

partners met kinderen, jongste kind ouder dan 12 jaar
eenverdiener 1985 (62) 15 41 57 (111) 49 1 50 

1990 (64) 14 40 54 (81) 46 2 48 
1995 (25) 16 41 58 (56) 43 1 44 

anderhalfverdiener 1985 (19) 13 44 57 (36) 40 13 53 
1990 (18) 12 33 46 (29) 40 11 52 
1995 (13) 14 43 57 (28) 36 17 53 

tweeverdiener 1985 (19) 17 42 59 (26) 35 27 62 
1990 (23) 17 35 53 (36) 29 25 54 
1995 (25) 16 38 54 (31) 27 28 55 

eenoudergezin
1985 (26) 21 29 50 (71) 43 8 52 
1990 (22) 23 21 45 (98) 39 10 49 
1995 (29) 19 36 55 (97) 39 15 54 

thuiswonende kinderen 19-25 jaar
1985 (89) 10 21 31 (72) 17 20 37 
1990 (80) 9 25 34 (69) 14 19 32 
1995 (61) 9 24 33 (62) 13 20 33 

65+ alleenwonend
1985 (31) 26 1 26 (98) 34 1 35 
1990 (34) 31 2 33 (127) 34 0 35 
1995 (32) 32 1 34 (73) 35 0 35 

65+ partners
1985 (123) 25 3 27 (81) 39 0 39 
1990 (145) 29 1 30 (107) 36 1 37 
1995 (108) 29 2 31 (51) 39 0 39 

kostwinner werkt niet, vrouw werkt
1985 (19) 28 0 28 (28) 37 21 59 
1990 (22) 27 3 30 (26) 36 17 53 
1995 (31) 35 2 37 (39) 31 16 47 

niet-werkende partners met kinderen
1985 (52) 33 4 37 (55) 50 0 50 
1990 (34) 33 3 36 (46) 46 2 48 
1995 (27) 32 5 37 (23) 51 1 51 

Bron: SCP (TBO’85-’95)
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DEEL III GEZINSRELATIES
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7  PARTNERRELATIES

Erna Hooghiemstra (SCP)

7.1 Inleiding

Ieder stel is twee personen. Deze boodschap zond de stichting SIRE in de jaren
tachtig aan het Nederlandse volk. Het is typerend voor die tijd om de nadruk te
leggen op individuen en niet op de gemene deler. In de jaren negentig wordt vanuit
overheidswege eerder de slogan ‘ieder individu is deel van een gezin’ het land
ingestuurd. De binding tussen individuen staat centraal. In dit hoofdstuk komen
zowel de individuen in een relatie als het samenspel tussen de partners aan bod.
Hoewel elke partnerrelatie uniek is, zijn er patronen te ontdekken in de manier
waarop partners hun relatie vormgeven. Deze patronen spelen de hoofdrol in het
onderhavige hoofdstuk.

In dit hoofdstuk wordt de vormgeving van relaties ten eerste benaderd vanuit twee
invalshoeken. Enerzijds wordt een verband gelegd met demografische processen.
Deze zijn in kwantitatieve en algemene zin aan de orde geweest in hoofdstuk 2 en
krijgen hier meer kwalitatieve aandacht. Anderzijds wordt geheel in de traditie van
de Sociale atlas van de vrouw, speciale aandacht besteed aan de ontwikkeling van
de maatschappelijke positie van de vrouw als oorzaak van veranderde vormgeving
van partnerrelaties.
In het kader van de Sociale atlas van de vrouw gaat vooral de interesse uit naar de
manier waarop vrouwen en mannen hun positie ten opzichte van elkaar hebben
bepaald. Dit brengt een tweede keuze met zich mee: de keuze voor een beschou-
wing van heteroseksuele relaties. Dit hoofdstuk is neergedaald tot het huishoudens-
niveau, waar het vooral interessant is hoe vrouwen en mannen zich daarin tot
elkaar verhouden. Deze keuze voor heteroseksuele relaties betekent niet dat
homoseksuele relaties in alle opzichten een afwijkende vorm aannemen. In
tegendeel, deze relaties staan voor het grootste deel onder invloed van dezelfde als
hierna beschreven processen. Ze wijken af waar het gaat om aan seksegebonden
gedrag ten opzichte van elkaar (Schreurs en Buunk 1993).

Een derde beperking van dit hoofdstuk is de gerichtheid op autochtone en andere
Westerse partnerrelaties. Ook deze keuze betekent niet bij voorbaat dat allochtone
en niet-Westerse partnerrelaties afwijken. Wel is er de overtuiging dat ze speciale
aandacht verdienen om uit te maken of er verschillen bestaan en waarop deze dan
zijn gebaseerd. Voor informatie over partnerrelaties binnen de Turkse, Marokkaan-
se, Surinaamse en Antilliaanse bevolkingsgroep in Nederland zij verwezen naar de
Sociale atlas van de vrouw, deel 3 (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1995).

Ten slotte gaat dit hoofdstuk alleen over relatievorming en bestaande relaties.
Relatieontbinding komt niet aan de orde, omdat de verhouding tussen vrouwen en
mannen binnen relaties centraal staat.
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Relatievorming is een continu proces. Het start op het moment dat een persoon
openstaat voor een ontmoeting met de ware Jacob(a). Dit hoofdstuk volgt het proces
van begin tot eind. Het uitgangspunt is dat de selectie die voorafgaat aan de keuze
van een partner, de vormgeving van de relatie in hoge mate bepaalt. Allereerst
komt het zoekproces (§ 7.2) aan de orde, gevolgd door het selectieproces (§ 7.3).
Pas daarna worden de eenmaal gestabiliseerde relaties in ogenschouw genomen
(§ 7.4). Binnen dit stramien krijgen de belangrijkste theorieën, uit een divers aantal
wetenschappelijke disciplines, met betrekking tot de vorming van partnerrelaties
een plaats. 

7.2 Zoeken

7.2.1 Waarom een relatie?

Waarom gaan mensen relaties aan? Omdat ze vermoeden dat ze met een ander
beter af zijn dan zonder een ander? Onderzoeken bevestigen deze vermoedens:
personen met een partnerrelatie blijken gelukkiger en maatschappelijk gezien
succesvoller dan personen zonder (CBS 1996: 67). Wat niet direct wil zeggen dat
een relatie leidt tot geluk en maatschappelijk succes (het ligt voor de hand dat
gelukkige en succesvolle mensen eerder een relatie krijgen). Het geeft wel aan dat
geluk en succes gemakkelijk geassocieerd worden met het hebben van een relatie.
Degenen die geen partnerrelatie hebben, zien dit over het algemeen als een
tijdelijke situatie; zij denken op termijn wel een partner te zullen hebben.
Partnerrelaties, kortom, spelen een zeer belangrijke rol in de levens van mensen.

Toch is het op dit moment niet zo vanzelfsprekend om een relatie te willen hebben.
In hoofdstuk 2 valt te lezen dat een kwart tot eenderde van alle relaties na enige tijd
weer wordt verbroken, met alle ellende van dien. Uit hoofdstuk 4 blijkt dat het
hebben van een relatie ook niet strikt noodzakelijk is voor het krijgen en opvoeden
van kinderen. Meer in het algemeen hebben vrouwen en mannen elkaar niet meer
nodig om te overleven; ook zonder partner kunnen zij een zelfstandig bestaan
leiden en zorgen voor het nageslacht. Daar komt bij dat mensen steeds meer belang
zijn gaan hechten aan zelfontplooiing en autonomie, wat met een partnerrelatie
maar beperkt bereikt kan worden. Bovendien functioneren partnerrelaties niet meer
alleen als de bouwstenen van grotere sociale verbanden. In toenemende mate staan
individuen los van grotere familiale verbanden en hebben zij hun maatschappelijke
positie aan eigen prestaties te danken. Dat houdt in dat de druk vanuit die sociale
verbanden om zich te verbinden met iemand anders uit het verband sterk is
verminderd. Ondanks de toegenomen individualisering is de behoefte aan het
aangaan van een partnerrelatie nauwelijks verminderd.

Wat verwachten degenen die zoeken te krijgen? Het is duidelijk dat in de loop van
de tijd de functionele betekenis (de uitruil van taken) van relaties op de achtergrond
is geraakt en de emotionele band naar voren is geschoven. Een relatie is doel op
zichzelf geworden. Van vaste partners wordt overigens nog onverminderd en zelfs
in toenemende mate seksuele trouw verwacht (Van den Akker en Halman 1994).
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Het kan als compensatie worden gezien van het wegvallen van functionele
afhankelijkheid: vertrouwen is het anker geworden van een relatie, nu andere
zekerheden verdwijnen. Het schaden van dit vertrouwen en het niet langer met
elkaar op kunnen schieten zijn de belangrijkste redenen geworden om een relatie te
beëindigen (Hill en Kopp 1995: 183 e.v.). Door de ervaringen wijs geworden,
zullen mensen steeds minder geloof hechten aan het romantische liefdesideaal en
zijn zij steeds realistischer in hun wensen ten aanzien van een partnerrelatie
(Zwaan 1993: 278; SCP 1996: 504).

Sommige auteurs zijn ervan overtuigd dat desalniettemin de (meer functionele)
drijfveren die eeuwenlang de keuze van een partner bepaalden, nu nog steeds
geldig zijn. Wij hebben ze, volgens hen, geïnternaliseerd; de functionaliteit van het
gedrag is verdwenen, maar het gedrag bestaat nog steeds (Buss 1994; Hill en Kopp
1995: 80 e.v.) Inderdaad blijkt uit onderzoek dat lange, sterke mannen door
vrouwen het meest attractief worden gevonden en ook de hoogste kans op een
huwelijk hebben (South 1991), ondanks het feit dat dergelijke eigenschappen hun
functionaliteit lijken te hebben verloren. Uitdrukkelijk staat hier ‘lijken’, omdat
lengteverschil een machtsverschil symboliseert en in die zin zeker nog een functie
heeft bij de totstandkoming van relaties (net als het leeftijdsverschil; Bozon 1991).
Het geeft vooral aan dat de overgang van een relatie gebaseerd op functionele (en
hiërarchische) afhankelijkheid naar emotionele verbondenheid, egaliteit en
autonomie geen abrupte, maar een glijdende is. Het is een verschuiving van
accenten, waarbij machtsverhoudingen tussen de seksen een rol blijven spelen, zij
het minder prominent en minder expliciet (Komter 1990).

Vrouwen en mannen onderscheiden zich steeds minder van elkaar wat de
verlangens ten aanzien van een toekomstige relatie betreft. Een auteur als Badinter
voorspelt zelfs een toekomst waarin de sekseverschillen geheel wegvallen (Badinter
1988). Zo ver is het nog lang niet. Er zijn nog duidelijke verschillen te ontwaren,
waarbij mannen gemiddeld genomen minder autonomie en een traditioneler
patroon wensen (zie verder § 7.4). 

Straver et al. (1994) wijzen er terecht op dat er een groot verschil bestaat tussen de
motivaties van lager geschoold en hoger geschoolden voor het aangaan van een
relatie. Jonge vrouwen die weinig perspectief hebben op financiële zelfstandigheid,
hechten veel belang aan een partnerrelatie die hun financiële zekerheid verschaft
en waarin zij als ruil de zorgrol vervullen. Mannen die niet gewend en van zins
zijn zorgrollen op zich te nemen, nemen als vanzelfsprekend de verantwoordelijk-
heid voor het inkomen op zich. Het motief ‘krijgen van kinderen’ speelt bij deze
groep vrouwen een belangrijke rol in hun overweging een relatie aan te gaan (zie
ook Doornenbal 1996). Vrij vertaald zou je kunnen zeggen dat pas als vrouwen in
de positie zijn dat zij zichzelf financieel kunnen onderhouden, zij hun doelstelling
voor het aangaan van een relatie verschuiven in de richting van emotionele
verbondenheid en een egalitaire verhouding (Moors 1996). Samengevat kan
worden gesteld dat de winst die mensen denken te behalen bij het aangaan van een
relatie meer beweegt in de richting van intimiteit, affectie, zelfbevestiging en
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zelfontplooiing naarmate de graad van individuele financiële en zorgzelfstandig-
heid hoger is. 

7.2.2 Wie zoekt op welk moment een partner?

De groep die een partner zoekt, is in de loop der jaren pluriformer geworden. Het
verschijnsel doet zich niet meer alleen voor bij de jongvolwassenen die nog thuis
bij hun ouders wonen. Ook onder zelfstandig wonenden in allerlei leeftijdsgroepen
bevindt zich een groot potentieel aan aanbieders op de relatiemarkt. Wat het
jongere deel van de zoekers van dit moment typeert, is dat hun uitgangspositie
relatief zelfstandig is enerzijds en dat het stichten van een gezin niet het centrale
doel van de relatie is anderzijds. Om zelfstandigheid te krijgen hebben ze niet
langer een partner nodig. Uit het onderzoek Jeugd en seks (Brugman 1995) kan
bijvoorbeeld worden opgemaakt dat de jongste generatie tieners die nog bij de
ouders woont veel vrijheid heeft. De meeste ouders maken geen bezwaar als het
vriendje of vriendinnetje van zoon of dochter wil blijven slapen. Werkende en
studerende jongeren verkiezen vaak alleen wonen boven samenwonen als ze een
relatie hebben (zie hoofdstuk 2). Dit is zeker een verandering voor vrouwen.
Zoekers uit hogere leeftijdscategorieën hebben veelal al een of meerdere relaties
achter de rug. Een groeiende groep heeft kinderen (dit geldt vaker voor vrouwen
dan voor mannen) of heeft een kinderwens. Degenen die verantwoordelijkheden
dragen voor minderjarige kinderen zoeken behalve een levenspartner ook een
(stief)ouder voor hun kinderen. Dit stelt heel andere eisen aan de relatie en de
partner die zij zoeken.

De in paragraaf 7.2.1 genoemde hang naar meer emotionele verbondenheid en
autonomie binnen relaties, de loskoppeling van relatie- en gezinsvorming en de
relatieve zelfstandigheid van jongeren werken uitstel van relatievorming in de
hand. Uitstel van het moment van samenwonen heeft veel te maken met de
algemene verlenging van de onderwijsduur (en niet, zoals in andere perioden, met
economische achteruitgang). Bij mannen is al sinds jaar en dag een samenhang
tussen hun opleidingsduur en relatievorming te zien. De beëindiging van een
opleiding of, nog meer, de start van een arbeidscarrière kan worden geïnterpreteerd
als het moment waarop mannen zekerheid kunnen verschaffen over hun
mogelijkheden in de toekomst een gezin te onderhouden. Mannen die nog in
opleiding zijn, maar ook degenen die geen werk hebben, maken (nog steeds)
significant minder kans op het sluiten van een huwelijk/relatie (South 1991). De
samenhang tussen opleidingsduur van vrouwen en het moment waarop zij hun
eerste samenwoonrelatie aangaan, is relatief nieuw. Het is een teken dat de
gereedheid van vrouwen voor een relatie in toenemende mate, net als die van
mannen, wordt afgemeten aan hun opleidingsprestaties. Niet in de laatste plaats
door de vrouwen zelf. Via het volgen van een opleiding leggen zij de basis voor het
perspectief van een werkend bestaan, dat een plaatsheeft naast het perspectief van
partnerschap en eventueel moederschap.
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Middelbaar en hoger opgeleide vrouwen begeven zich gemiddeld genomen later
dan lager opgeleide vrouwen op de relatiemarkt (zie ook hoofdstuk 2).
Oppenheimer heeft aangetoond dat het leeftijdsverschil van vrouwen bij de
geboorte van het eerste kind dat bestaat tussen lager en hoger opgeleiden, bijna
geheel voor rekening komt van het verschil in opleidingsduur. In Nederland is
geconstateerd dat de opleidingsduur niet het gehele verschil tussen vrouwen van
verschillend opleidingsniveau verklaart (Beets et al. 1993). Behalve de korte duur
van de opleiding van lager opgeleide vrouwen, speelt ook het vertrouwen in de
eigen opleiding als toekomstige bron van gezinsinkomsten een rol. Meisjes die
weinig fiducie hebben in de eigen mogelijkheden om de financiële
(mede)verantwoordelijkheid voor een gezin te dragen, zijn geneigd al tijdens hun
opleiding te zoeken naar een levenspartner. Die zoeken zij dan uitdrukkelijk niet
onder de leeftijdsgenoten of medeleerlingen. Wat zij zoeken is zekerheid en dat
vinden zij eerder bij de werkende en oudere jongens. In sommige gevallen is dit een
aanleiding om de opleiding niet af te maken. Het doel van de relatie en het moment
van zoeken zijn, zo blijkt, wel degelijk met elkaar vervlochten. Middelbare en
hoger opgeleide vrouwen sluiten net zo min tijdens hun opleiding de ogen voor
mogelijke kandidaten. Zeker voor de hoogst opgeleiden lijkt de drang om te
wachten op zekerheden doorkruist te worden door de biologische klok (Bozon
1991). Vele relaties ontstaan dan ook al tijdens de laatste fasen van de opleiding en
krijgen een meer bindend karakter als de opleiding is afgerond. Overigens is, in
deze lijn, te verwachten dat de studieduurverkorting die de laatste jaren in
Nederland is doorgevoerd, tot een vervroeging van relatievorming bij de hoger
opgeleiden zal leiden.

Pas als twee mensen op hetzelfde moment zoeken, zullen zij elkaar kunnen vinden.
Tegen de tijd dat een lager opgeleide man toe is aan een duurzame relatie (dat wil
zeggen op het moment dat hij een vaste baan heeft), volgen middelbare en hoger
opgeleide vrouwen (die een aantal jaren jonger zijn dan hijzelf) nog voltijdonder-
wijs en hebben vanuit dien verstande nog geen directe interesse in een vaste ver-
bintenis. Op het moment dat hoger opgeleide vrouwen behoefte krijgen aan vaste
relaties, zitten zij vaak nog in de eindfase van hun opleiding en ligt het erg voor de
hand dat zij een opleidingsgenoot tegenkomen. Degenen die aan een relatie
beginnen na het afronden van hun opleiding, besteden over het algemeen zo veel
tijd aan hun nieuwe werkkring dat de kans groot is dat zij daar een partner
ontmoeten, en dat betekent ook meestal iemand van gelijk niveau. De verbonden-
heid van opleidingsduur met opleidingsniveau enerzijds en het moment van zoeken
anderzijds heeft het aantal homogame  relaties naar opleidingsniveau vergroot.1

Uiteraard spelen vele andere factoren dan het moment van zoeken een rol bij
homogamiseringsprocessen. Een onderwerp waar in de paragraaf 7.2.3 op terug
wordt gekomen. Hier is het vooral van belang op te merken dat het beëindigen van
een opleiding steeds meer een grens in de levensloop vertegenwoordigt, namelijk
de stap naar volwassenheid. Verschillen in onderwijsduur tussen groepen leiden
daardoor tot verschillen in tempo van volwassen worden.
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7.2.3 De grenzen van de zoektocht naar een partner

Liefde kent grenzen. De zoektocht naar de ware is weliswaar steeds minder
gebonden aan regels, maar is zeker geen toevalsspel. Sommigen zouden zelfs
stellen dat het spel hetzelfde is gebleven en alleen de regels zijn geherformuleerd.
Overal zien we dat partners inderdaad in een aantal opzichten op elkaar lijken,
vaker dan het toeval zou verklaren. Dit proces van uitsortering op de relatiemarkt
wordt assortative mating genoemd. De kenmerken waarop de selectie plaatsvindt
variëren in de tijd.

De gelijkenissen tussen partners geven een beeld van de manier waarop de
samenleving is gestratificeerd en van de mogelijkheden om buiten de grenzen van
de groep te treden. Binnen de stratificatiesociologie en de moderniseringssociologie
is om die reden altijd veel belangstelling geweest voor trouwpatronen en meer in
het bijzonder voor de verandering van kenmerken waarop partners gelijkenis
vertonen, ofwel de homogamiteitskenmerken. 

Vanuit deze disciplines komt veel onderzoek naar partnerkeuzeprocessen. Ook in
Nederland is de laatste jaren het nodige onderzoek verricht naar homogamiteits-
tendensen (Hendrickx et al. 1989: 40-57; Smits et al. 1993; Hendrickx et al.
1995: 162-181). Zij laten zien dat sinds de Tweede Wereldoorlog het aantal
huwelijken tussen personen van verschillende religie, opleidingsniveau en
beroepsniveau is toegenomen. Net als onderzoek in andere Westerse samenlevingen
laten deze onderzoeken zien dat homogamiteit weliswaar de norm blijft, maar dat
heterogamie naar de meeste onderzochte sociale kenmerken steeds meer is
toegenomen (Surra 1990: 847; Hill en Kopp 1995: 131). Kennelijk vervagen de
grenzen in de samenleving tussen groepen met de onderzochte kenmerken. Deze
ontwikkeling lijkt recentelijk in Nederland een vertraging op te lopen. Vanaf de
tweede helft van de jaren zeventig vlakt de trend naar meer religieus gemengd
huwen af. Bovendien stopt in de loop van de jaren tachtig de trend naar minder
opleidingshomogamie en neemt de beroepshomogamie zelfs weer iets toe.
Tegenwoordig is de opleidingshomogamie sterker dan alle andere soorten van
homogamie tussen huwelijkspartners (Uunk 1996). Het stijgende belang van
opleidingsniveau bij de keuze van een partner is niet alleen in Nederland, maar ook
in bijvoorbeeld de Verenigde Staten (Kalmijn 1991) en Duitsland (Ziegler 1985)
geconstateerd.

Hoe kan de toegenomen betekenis van opleiding als grensbepalende factor binnen
het partnerkeuzeproces worden verklaard? Allereerst zijn met het stijgende belang
van de eigen prestatie om een maatschappelijke positie te verwerven, de risico’s
van positiedaling toegenomen voor personen met een hogere positie, vergeleken bij
vroeger. In vroeger tijden werd een hogere positie simpelweg verkregen door de
geboorte in een bepaald milieu. Het risico van positiedaling geldt zeker voor
economisch onzekere perioden. In het huidige tijdperk zijn vooral het
opleidingsniveau en de positie op de arbeidsmarkt voorspellers van de toekomstige
status van een persoon. Het is in dit licht niet zo vreemd dat aan een hoog
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opleidingsniveau en een hoog beroepsniveau veel waarde wordt gehecht en dat de
sociale hiërarchie steeds meer volgens deze lijnen verloopt.

Toch kan de opkomst van een prestatiemaatschappij maar een deel van de
verklaring zijn. Homogamiteit ontstaat alleen maar als het kenmerk voor vrouwen
en mannen van vergelijkbare waarde is. Het beroepsniveau en de inkomenspositie
zijn al sinds jaar en dag waardebepalende factoren voor mannen (als zijnde
kostwinners). In een traditionele seksegespecialiseerde context kunnen mannen die
hoog scoren op dit punt, deze winst benutten om een vrouw te trouwen die veel
waardering geniet op haar gebied. Het klassieke voorbeeld is de uitruil van de
status van de man tegen de leeftijd of schoonheid van de vrouw (South 1991).
Tenzij het opleidingsniveau van de vrouw voor haar iets anders representeert dan
toekomstige maatschappelijke status (zoals Bourdieu stelt, zie hierna) ligt
opleidingshomogamie niet voor de hand in een naar sekse gesegregeerde context.
De toenemende opleidingshomogamie kan daarom worden gezien als een
opwaardering van het opleidings- en beroepsniveau van vrouwen op de relatiemarkt
en als een uitvloeisel van de rolverandering tussen de seksen (c.q. van vrouwen). 

Homogamiseringsprocessen worden sterk beïnvloed door de grootte en de seksever-
houding van de groepen (Uunk 1996). Hoe kleiner de groep, hoe groter de kans dat
de leden van de groep over de grenzen heen trouwen. Hoe onevenwichtiger naar
sekse samengesteld, hoe vaker de overtollige sekse haar of zijn heil buiten de groep
zoekt. De stijgende opleidingshomogamie in Nederland heeft zeker ook te maken
met veranderingen van de groepsgrootte en -samenstelling. Het gestegen oplei-
dingsniveau van vrouwen in de achterliggende periode heeft ertoe geleid dat de
kans op een huwelijk tussen twee personen van hoog opleidingsniveau is gestegen.
In de meeste kwantitatieve analyses wordt rekening gehouden met de groepsgrootte
en sekseverhouding. Zo ook in de genoemde studies die aangaven dat de oplei-
dingshomogamiteit steeg (dus: ondanks veranderingen van de groep). Toch wordt
er hier nog even de nadruk op gelegd, omdat de toename van de onderwijsprestaties
van vrouwen gepaard is gegaan met zo veel andere processen die raken aan het
partnerkeuzeproces. Eerder is al aangegeven dat hierdoor de leeftijd van vrouwen
bij de beëindiging van de opleiding is gestegen, maar dat zij vooral ook voor
studenten van verschillend niveau is gaan differentieren. De kans dat personen van
verschillend opleidingsniveau elkaar ontmoeten is alleen al gering, omdat hun
levenspaden niet synchroon lopen: ze zijn niet op hetzelfde moment toe aan
relatievorming (zie verder § 7.3). Niet alleen het zoekmoment verschilt echter
tussen personen van verschillende opleidingen, ook de plaats waar ze zoeken.

En daarmee wordt het volgende verklaringsgebied voor de toenemende betekenis
van opleidingsniveau voor de uitverkiezing van beide seksen aangeroerd: de
zogenoemde theorie van de ontmoetingsruimten (Feld 1981). Feld tracht met deze
theorie aan te tonen dat het zoekproces niet zozeer een bewust keuzeproces is, maar
in hoge mate wordt gedirigeerd door de structuren waarbinnen mensen leven.
Relaties, zo is zijn visie, moeten een kans hebben te ontstaan. Een voorwaarde voor
het ontluiken van een liefdesrelatie is dat twee mensen elkaar ontmoeten als zij
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beschikbaar zijn voor een (nieuwe) relatie. Sinds scholen gemengd naar sekse zijn,
kunnen jongeren elkaar daar gemakkelijker leren kennen. De kans op het
ontmoeten van een partner met gelijk opleidingsniveau is groter geworden met het
dichten van de kloof tussen jongens en meisjes wat betreft hun onderwijsdeelname.
Temeer doordat opleidingen zich kenmerken door een hoge mate van ruimtelijke
segregatie naar niveau. De segregatie naar opleidings- en daarvan afgeleid naar
inkomensniveau doet zich maatschappijbreed voor en is dan ook merkbaar binnen
alle mogelijke ontmoetingsruimten. Duidelijke voorbeelden zijn de woonomgeving
en de vrijetijdsbestedingen (Morgan 1981). Met de toenemende arbeidsparticipatie
van vrouwen is ook de werkplek een plaats geworden waar of via welke een partner
wordt gevonden. Weer geldt dat via het werk vooral contact ontstaat met personen
van gelijkwaardig opleidingsniveau.

Nogal wat onderzoek, kortom, duidt erop dat partners elkaar veelal vinden binnen
hetzelfde opleidingsniveau. Dit hoeft niet te betekenen dat het niveau op zichzelf
een selectiecriterium is. Het opleidingsniveau kan symbool staan voor andere
kenmerken die minder makkelijk meetbaar zijn. Zo heeft Ganzeboom (1988) erop
gewezen dat het opleidingsniveau een van de componenten is van culturele
oriëntatie en dat culturele oriëntatie samen met economische oriëntatie bepalend is
voor iemands leefstijl. Op grond van leefstijl, is zijn verdere betoog, gaan mensen
contacten met elkaar aan. Het opleidingsniveau is zo bezien eerder een bijproduct
van een sociale categorie, dan het hoofdkenmerk. Uunk en Ultee (1996) zijn
nagegaan in hoeverre er bij paren sprake is van cultuurhomogamie, die losstaat van
opleidingshomogamie. De definitie van culturele oriëntatie heeft betrekking op de
mate van cultuurdeelname. Zij constateren dat “veel mensen een partner met
dezelfde opleiding trouwen, niet omdat ze op dit punt zo graag homogaam willen
zijn, maar omdat ze eenzelfde voorkeur hebben op cultureel gebied en omdat een
bepaalde culturele voorkeur nu eenmaal onder bepaalde opleidingskringen vaker
voorkomt dan onder andere” (p. 357). 

De Singly (1987) verwacht dat culturele oriëntatie het op een gegeven moment zal
gaan winnen van opleidingsniveau, aangezien mensen het steeds belangrijker
vinden om met elkaar te kunnen communiceren. Het hebben van dezelfde interesses
(onder meer cultuur) speelt vanwege de emotionalisering van relaties een steeds
leidender rol. Vooralsnog blijft echter het opleidingsniveau, ook onafhankelijk van
culturele oriëntatie, de partnerkeuze bepalen. Volgens Uunk en Ultee zijn
opleidingshomogamie en overeenkomstige culturele oriëntatie dan ook te
beschouwen als twee zelfstandige strategieën (Uunk en Ultee 1996: 358).

Dat culturele oriëntatie een steeds belangrijker rol speelt bij partnerkeuze, is ook
het uitgangspunt van Bourdieu. Hij beschouwt partnerkeuze vooral als een repro-
ductiestrategie. Met het almaar stijgende opleidingsniveau, zal in zijn visie de
betekenis van culturele oriëntatie bij partnerkeuze toenemen. Hogere opleidings-
groepen zullen zich in toenemende mate van lagere onderscheiden door culturele
oriëntatie. De overdracht van cultureel kapitaal zal op den duur de meest effectieve
reproductiestrategie zijn (Bourdieu 1989). Op grond hiervan kan worden verwacht
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dat culturele oriëntatie alleen een differentiërende rol zal spelen binnen een hogere
opleidingslaag. Op het lagere niveau heerst volgens Bourdieu een hang naar
noodzakelijkheid en functionaliteit, waarin cultuur geen plaatsheeft. De empirische
toetsing van het gedachtegoed van Bourdieu is nog in volle gang, echte bewijzen
zijn nog niet voorhanden. Uunk en Ultee (1996) zien nog geen aanwijzingen voor
het steeds maar belangrijker worden van culturele oriëntatie bij partnerkeuze ter
compensatie van de algemene stijging van het opleidingsniveau in de samenleving.

Voorlopig kan worden gesteld dat opleidingsniveau en culturele oriëntatie
grensbepalers zijn in de zoektocht naar een partner en dat deze twee kenmerken in
elk geval deels met elkaar samenhangen. Het gaat steeds meer om een bepaalde
houding, smaak, manier van communiceren. Dergelijke eigenschappen ontstaan
behalve door eigen onderwijsprestaties en cultuurgedrag, ook door generationele
overdracht. Zo kan iemand met een hoog opleidingsniveau zich van een houding
bedienen die terug te voeren is op zijn socialisatie in een lagere-klassemilieu. Hij
voelt zich dan wellicht eerder thuis bij een vrouw uit zijn herkomstmilieu dan een
vrouw van zijn eigen opleidingsniveau. Brinkgreve en Van der Stolk (1997) geven
in hun boek Van huis uit heel duidelijke voorbeelden van paren die verwantschap
met elkaar voelden vanwege hun gelijksoortige opvoeding. Dat jeugdervaringen
een overheersende rol kunnen spelen bij partnerkeuze, blijkt heel duidelijk bij
kinderen met extreme achtergronden, bijvoorbeeld degenen die in hun jeugd
armoede hebben ervaren. Zij zijn sterker dan anderen gericht op zekerheden (het
inkomen van de partner) bij de partnerkeuze. Ook degenen die in hun jeugd een
duidelijke (religieuze, politieke) boodschap meekregen, blijken bij hun partner-
keuze door hun jeugdervaringen te worden beïnvloed (Brinkgreve et al. 1994).  

Samenvattend: ondanks de vrije partnerkeuze is in de huidige tijd het recrute-
ringsgebied van verkiesbare kandidaten (field of eligibles) sterk ingeperkt.

7.2.4 Zoeken: een samenvatting

Wie zoekt een partner, waarom en waar? Zowel de groep van zoekenden naar een
partner, als de motieven van de zoekenden, als de begrenzingen van de zoektocht
hebben zich de laatste decennia duidelijk gewijzigd. De groep van zoekenden is
gevarieerder geworden. Zij strekt zich uit van jongvolwassenen tot aan verweduwde
ouderen. De motieven en de kenmerken waarnaar wordt gezocht zijn verschoven.
Het stichten van een gezin en gezamenlijkheid hebben concurrentie gekregen van
emotionele verbondenheid en behoud van autonomie. De zoektocht concentreert
zich op gelijken wat betreft opleidingsachtergrond of, daaraan verwant, culturele
oriëntatie.
 
Een aantal demografische veranderingen en de algemene verandering van de
vrouw-manverhouding kunnen een groot deel van de patronen in het zoekgedrag
verklaren. Doordat de leeftijd waarop vrouwen en mannen hun eerste kind krijgen
is gestegen, houden jongvolwassenen zich vooral bezig met het opbouwen van hun
individuele maatschappelijke carrière. Afhankelijk van de duur van de opbouwfase
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wordt de kindervraag opgeschoven. Kinderen krijgen is niet meer het enige doel
van een relatie tussen vrouwen en mannen. Omdat vrouwen zich in toenemende
mate zijn gaan richten op een economisch zelfstandig bestaan, zijn zij niet meer
afhankelijk van een partnerrelatie om het ouderlijk huis te kunnen verlaten.
Mannen stonden gedurende deze drastische ommekeer van vrouwen niet helemaal
stil: zij zijn meer zorgzelfstandig geworden. Zij kunnen in toenemende mate
zelfstandig functioneren zonder de aanwezigheid van een vrouw. De toegenomen
zelfstandigheid van alleengaande vrouwen en mannen heeft de druk op het zich
verbinden verlaagd. Alleen staan, een relatie hebben zonder samen te wonen en
enig experimenteergedrag komen dan ook veel voor bij jongvolwassenen, zowel bij
mannen als bij vrouwen. Dit is zeker het geval gedurende de periode waarin het
opbouwen van individuele zelfstandigheid prioriteit heeft boven het stichten van
een gezin. Met de gestegen mogelijkheden en de behoefte om onafhankelijkheid op
te bouwen, is de motivatie voor het aangaan van een duurzame relatie verschoven
naar het emotionele vlak.

Daarmee is liefde niet blind geworden. De grenzen van de zoektocht naar de ware
zijn eerder verlegd dan vervaagd. Er is momenteel vooral een uitsortering van
partners langs opleidingsniveaulijnen te ontdekken. Hiervoor is een tweetal (met
elkaar samenhangende) verklaringen te geven. Allereerst heeft de toenemende
gerichtheid van vrouwen op een maatschappelijke carrière de nodige veranderingen
op relatiegebied teweeggebracht. Zo heeft het ertoe geleid dat haar opleidings-
achtergrond voor mannen steeds meer een waarde vertegenwoordigt, zeker nu het
tweeverdienerschapp zo langzaam aan de norm is geworden. Het betekent ook dat
de seksen zich fysiek gesproken steeds meer op elkaars terrein bewegen: op school,
in de vrije tijd en op de werkplek. Aangezien deze ruimten grotendeels naar
opleidingsniveau en, daarmee samenhangend, culturele oriëntatie zijn
samengesteld, is de kans op ontmoeting tussen personen van het zelfde niveau
relatief groot. Daarbij komt dat de opleidingsduur sterk varieert naar niveau en dat
zowel vrouwen als mannen pas serieuze stappen op relatiegebied zetten zodra zij
hun opleiding hebben afgerond. Alleen dat al maakt het hoogst onwaarschijnlijk
dat lager opgeleide mannen in contact komen met hoger opgeleide vrouwen, temeer
daar vrouwen nog steeds een iets oudere man prefereren (en vice versa). Kortom:
doordat vrouwen meer naast mannen zijn komen te staan, is de opleidingshomoga-
miteit versterkt. Daarnaast vraagt de toegenomen nadruk op emotionele binding om
een gelijkwaardig communicatieniveau tussen de partners. De communicatie tussen
personen met een gelijksoortig referentiekader verloopt nu eenmaal vlotter dan
tussen personen van geheel verschillende achtergrond. 

Het een en ander met elkaar combinerend, zou gesteld kunnen worden dat
emancipatie voor vrouwen niet alleen een hogere positie in het maatschappelijke
veld heeft opgeleverd, maar ook een zwaardere stem in de vormgeving van
primaire relaties. Die is zodanig dat hun eigen autonomiebehoeften en de waarden
die zij van oudsher aan een relatie hechten, een prominentere plaats innemen bij de
eerste selectie van mogelijke kandidaten voor een partnerrelatie.
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7.3 Selecteren

Hiervoor zijn de grove contouren geschetst van de zoektocht naar een partner. Het
is als het ware de eerste selectieronde. Deze selectie ontsnapt over het algemeen
aan het bewustzijn van degene die zoekt. De afbakening van het grove gebied wordt
als vanzelfsprekend gedaan.

Binnen deze grenzen zijn de mogelijkheden voor de keuze van een partner legio.
Waarom wordt nu juist die ene gekozen? Met deze vraag wordt het microniveau
van de partnerkeuze betreden. De antwoorden op de vraag komen eerder uit de
sociaal-psychologische en micro-economische literatuur dan uit de sociologie. Weer
ligt de nadruk op de invloed die demografische veranderingen en veranderingen in
de vrouw-manverhouding uitoefenen op ontwikkelingen in dit selectieproces.

Vaak is het partnerkeuzeproces voorgesteld als een filterproces. Murstein (1986),
bijvoorbeeld, onderscheidt een drietal fasen: achtereenvolgens de stimulusfase, de
waardefase en de rolfase (in het Engels de SVR-theory, Stimulus-Value-Role-
theory). Allereerst een kort woord over de SVR-theorie. Deze theorie heeft vooral
in de jaren tachtig veel aandacht gekregen. Het gedachtegoed van de ruiltheorie
vormt het fundament. De ontwikkeling van relaties wordt voorgesteld als een reeks
van beslismomenten waarop kosten tegen baten worden afgewogen. In elke fase
wordt als het ware informatie vergaard, die voor de voortgang van een relatie
belangrijk wordt geacht. Nadat de drie fasen zijn doorlopen, zijn de belangrijkste
terreinen verkend en kan worden besloten of een relatie toekomst heeft (meer winst
dan verlies op zal leveren). De theorie lijkt te suggereren dat de beslismomenten
bewust beleefde momenten zijn, waarin vooral rationele afwegingen van de pro’s
en contra’s van de relatie een rol spelen. Op dit punt heeft de theorie dan ook de
nodige kritiek ontmoet. Uit tal van studies is inmiddels gebleken dat beslissingen
om al dan niet een relatie te beginnen, voort te zetten of te beëindigen, maar zeer
ten dele terug te brengen zijn tot redenen die direct met de relatie te maken hebben.
Desgevraagd kunnen mensen moeilijk onder woorden brengen waarom zij nu juist
met die ene persoon in zee zijn gegaan. Veelal heeft het met toevallige
ontmoetingen te maken, met speciale omstandigheden (vakanties, gelijksoortige
levenservaringen), externe invloeden (werkloosheid bv. voor het beëindigen van
een relatie), of overwegingen die niet direct met de persoon in kwestie van doen
hebben (maar bv. met een op dat moment sterke wens tot zich binden) (zie bv. ook
Straver et al. 1994; Bozon 1991; Surra 1990). In een latere uitwerking van de SVR-
theorie heeft Murstein de drie fasen wel verder gedetailleerd om aan de kritiek
tegemoet te komen. Velen hebben zich door Murstein laten inspireren in de
gedachte dat in het proces van relatievorming patronen zijn te ontdekken, die een
zekere sequentie in zich dragen. Vanuit dit idee is de onderhavige paragraaf
opgezet. Het uitgangspunt is dat uiterlijkheden (§ 7.3.1), waardeoriëntaties
(§ 7.3.2) en roloriëntaties (§ 7.3.3) factoren zijn die een selecterende functie in het
partnerkeuzeproces hebben. In welke volgorde de factoren binnen het proces een
rol spelen, is van ondergeschikt belang.
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7.3.1 Uiterlijkheden

Bij de allereerste ontmoeting van twee mensen speelt het uiterlijk, bij gebrek aan
andere informatie, de belangrijkste rol. Wat gaat er precies schuil achter het eerste
gezicht van de liefde? 

Uit onderzoeken waarbij mensen een groot aantal foto’s ter beoordeling kregen
voorgelegd, blijkt overduidelijk dat er een vrij grote consensus bestaat over
‘schoonheid’ (Buss 1994). De historische schilderkunst laat zien dat het schoon-
heidsideaal wel in de loop van de tijd is verschoven. Een duidelijk voorbeeld van
een dergelijke verschuiving is die van de ontwikkeling van een slankheidsideaal,
die met name geldt voor vrouwen en in toenemende mate voor mannen. De
operationalisatie van schoonheid van mannen heeft in de loop van de tijd ook
schommelingen gekend. Zo bespaarden mannen van adel zich in de Gouden Eeuw
kosten noch moeite om zichzelf een jong en zacht (traditioneel vrouwelijk) uiterlijk
te geven, terwijl later een stoer en jongensachtig uiterlijk van mannen steeds meer
zijn aantrekkelijkheid bepaalde. Het uiterlijk, zo veel is duidelijk, is meer dan een
omhulsel.

Over de vraag wat schoonheid nu precies symboliseert, rouleren wilde en minder
wilde ideeën. Naomi Wolf maakte haar visie in 1990 wereldkundig middels het
boek De zoete leugen, of de mythe van de schoonheid. Dit boek heeft veel stof doen
opwaaien. De gedachte die zij uitdraagt, is dat vrouwen nog steeds in de greep zijn
van een schoonheidsideaal. Dit belet hen om te stijgen op de maatschappelijke
ladder. De conclusie van Wolf dat het schoonheidsideaal voor vrouwen alleen maar
nadelig is, wordt niet door iedereen gedeeld. Anderen spreken juist van de macht
die vrouwen kunnen ontlenen aan de aandacht voor hun uiterlijk (Brinkgreve
1992). Ook aan de eenzijdige toekenning van het schoonheidsideaal aan vrouwen
kan worden getwijfeld. Afgaande op de media, speelt het uiterlijk bij mannen ook
een steeds belangrijkere rol. Hoe het ook zij: succes en schoonheid blijken wel
degelijk in relatie tot elkaar te staan. Schoonheid geeft een bepaalde machtspositie.

Aangetoond is dat (liefdes)partners over het algemeen vrij gelijkwaardig scoren op
de schoonheidsmaat (Mikula en Stroebe 1991: 61-104; Feingold 1988). Dit sugge-
reert dat partners elkaar (mede) op dit punt selecteren en dat schoonheid in partner-
keuzeprocessen zowel voor vrouwen als voor mannen een factor van belang is. 

Eén van de componenten van schoonheid van vrouwen is leeftijd. Bijna altijd is een
vrouw jonger dan haar mannelijke partner. Het leeftijdsverschil tussen partners
komt wereldwijd voor en is voor zover traceerbaar ook een historische constante.
De grootte van het leeftijdsverschil varieert weliswaar per gebied en in de tijd, maar
het verschil verdwijnt vrijwel nergens en vrijwel nooit, en van een omkering van
het verschil is maar zeer zelden sprake. Drie verklaringsrichtingen voor dit
verschijnsel zullen hierna worden ingeslagen: die van de reproductieve rol van de
vrouw, die van de machtsverschillen en die van de sekseverschillen in het tempo
van volwassen worden. 
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Er wordt nogal eens aangevoerd dat de reden achter de waardering van een jonge
leeftijd van vrouwen is gelegen in de samenhang tussen leeftijd en reproductieve
kwaliteiten van de vrouw. In samenlevingen waar het krijgen van kinderen van
levensbelang is (in traditionele agrarische gemeenschappen bijvoorbeeld) en waar
de kindersterfte ook nog eens hoog is, is de waardering voor de jonge leeftijd van
de vrouw goed te begrijpen. Onder dergelijke omstandigheden is de leeftijd waarop
vrouwen in het huwelijk treden dan ook over het algemeen relatief laag. In
Nederland is de leeftijd waarop vrouwen hun eerste huwelijk sluiten, sinds de jaren
zeventig gestegen (hoofdstuk 2). De stijging heeft zeker te maken met het
verminderde functionele belang van het krijgen van kinderen in de postindustriële
samenleving en met de mogelijkheid om de geboorte van kinderen te plannen. Dit
had de weg vrij kunnen maken voor het op de achtergrond raken van de leeftijd van
vrouwen binnen het selectieproces. Het leeftijdsverschil is inderdaad (iets) kleiner
geworden, maar niet verdwenen. Kennelijk symboliseert een leeftijdsverschil meer. 

Leeftijdsverschil zou symbool kunnen staan voor een machtsverschil. Vooral
mannen zouden er dan op gebrand moeten zijn. Wie van de twee partners nu het
meest aan het leeftijdsverschil hecht, is echter een twistpunt. Bozon (1991) leert
van haar respondenten (in Frankrijk, uitgevoerd in 1985) dat vrouwen meer de
nadruk leggen op de gewenste leeftijd van hun partner dan mannen. Zeker de laag
opgeleide vrouwen, maar ook een deel van de hoger opgeleide vrouwen, geven te
kennen dat zij van hun partner een zeker overwicht verlangen. Is het niet naar
henzelf toe, dan wel naar buiten toe. Ze willen niet dat anderen hem als de zwakste
zien. Leeftijdsverschil (maar ook het verschil in lengte) vinden zij indicatoren die
dit aangeven. De conclusie van Bozon luidt dan ook dat het leeftijdsverschil een
indicatie is van een door beide seksen geaccepteerd verschil in dominantie. In
ruiltheoretische termen luidt de verklaring dat de winst bij vrouwen bestaat uit
sociale acceptatie. De mannen in haar onderzoek leggen vooral onverschilligheid
aan de dag bij de vraag welke leeftijd of welk leeftijdsverschil zij prefereren. Het is
de vraag of mannen werkelijk weinig waarde hechten aan leeftijd. Ze zijn meer dan
vrouwen gericht op schoonheid en een jonge leeftijd is een belangrijk element in de
bepaling van schoonheid. Het suggereert dat zowel vrouwen als mannen eraan
hechten dat de hiërarchie in de relatie door de buitenwereld op waarde wordt
geschat.

Een verklaring van andere orde voor het voortbestaan van een leeftijdsverschil
tussen partners van andere orde is die van de sekseverschillen in het tempo van
volwassen worden. Vrij algemeen wordt ervan uitgegaan dat meisjes zich in hun
puberteit sneller ontwikkelen dan jongens. De achtergrond van het biologische
leeftijdsverschil kan daarom ook worden geïnterpreteerd als een hang naar sociale
gelijkwaardigheid van de meisjes. Hoe jonger, hoe duidelijker het verschil in
sociale volwassenheid tussen de seksen is. Het zou kunnen verklaren waarom het
leeftijdsverschil bij lager opgeleide paren (die gemiddeld op jongere leeftijd zijn
ontstaan) over het algemeen groter is dan bij hoger opgeleide paren. De lager
opgeleide vrouwen in het onderzoek van Bozon geven expliciet aan dat zij destijds
van een partner sociale volwassenheid verwachtten. Toen zij een partner zochten,
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zaten zij veelal nog op school. De jongens bij hen op school dichtten zij een gebrek
aan sociale volwassenheid toe en deze kwamen om die reden niet in aanmerking.
Ze zochten naar een partner in een hogere leeftijdscategorie dan waarin zij zelf
zaten. Zij associeerden sociale volwassenheid (van mannen) vooral met het hebben
van een baan. Hun eigen volwassenheid was kennelijk minder verbonden aan het
hebben van werk. Hoger opgeleiden legden minder de nadruk op de leeftijd van een
toekomstige partner en legden ook niet een rechtstreeks verband tussen het hebben
van werk en volwassenheid. 

De waarde van schoonheid, leeftijd en de preferenties voor leeftijdsverschil staan,
kortom, niet op zichzelf in het selectieproces. Het zijn indicaties van eigenschappen
die van belang worden geacht voor een partner. Diverse onderzoeken geven aan dat
mannen meer waarde hechten aan het uiterlijk van hun levenspartner dan vrouwen
(Howard et al. 1987). Vrouwen zouden hun schoonheid of jonge leeftijd dan ook uit
kunnen ruilen tegen een andere hoog gewaardeerde eigenschap van mannen.
Klassiek is het voorbeeld van een jonge, mooie, arme vrouw die getrouwd is met
een oude, lelijke, rijke man. Overigens blijken dergelijke extreme combinaties
zeldzaam en zijn zij meestal geen lang leven beschoren. Hetgeen aangeeft dat
uiterlijkheden weliswaar in het partnerkeuzeproces een rol spelen, maar dat deze
factor gaandeweg concurrentie krijgt van andere factoren, zoals waardeoriëntaties
en rolpreferenties.

7.3.2 Waardeoriëntaties

Murstein stelt dat de fase van waardeoriëntatie haar intrede doet als de kenmerken
die in de stimulusfase de hoofdrol speelden op de achtergrond raken, doordat ze
door beide partijen voldoende bevonden zijn. Daarop volgt een periode van nadere
kennismaking, ofwel verkering, going steady. 

Vanaf dat moment geldt een aantal regels. Eén daarvan is exclusiviteit. Als de
ander het niet zo nauw neemt met de seksuele monogamiteit, dan zijn sancties te
verwachten. Hierbinnen is wel een trend waar te nemen naar minder verstrekkende
gevolgen. Een avontuurtje schaadt in de ogen van de in 1990 ondervraagde
personen wel het vertrouwen binnen de relatie, maar is vergeleken bij 1985 in
minder gevallen aanleiding om de relatie per definitie te beëindigen (Van den
Akker en Halman 1994). Sinds de jaren zeventig zijn het vooral de waarden en
normen ten aanzien van de seksuele moraal die zich in de richting van grotere
permissiviteit hebben ontwikkeld (hogere acceptatie van niet gehuwd samenwonen,
van scheiden, van voorhuwelijks seksueel contact, van homoseksualiteit). Het is
opvallend dat seksuele trouw binnen deze verzameling van waarden het minst aan
erosie onderhevig is (Ester 1994). 

Op andere terreinen staan partners elkaar in de loop van de tijd wel steeds meer
vrijheden toe. Autonomie en gelijkheid zijn waarden waaraan steeds meer belang
wordt gehecht in beginnende relaties (Van der Meer et al. 1994). In de praktijk
wordt daarmee bedoeld dat de ander vrij moet zijn om eigen activiteiten in een
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eigen sociale groep te ontwikkelen. De groep die erop uit is om alles samen te gaan
doen met de partner wordt, ongeveer sinds de jaren zeventig, steeds kleiner (Straver
et al. 1994; Halman 1991). Dit betekent uitdrukkelijk niet dat de gezamenlijkheid
een minder prominente rol binnen relaties speelt. In tegendeel: de gewenste
dosering van autonomie en gelijkheid wordt vooral tot stand gebracht door een
intensieve uitwisseling van ideeën, veel communicatie en een hoge mate van
betrokkenheid. In verwachtingen van een goede relatie speelt de kwaliteit van de
communicatie een steeds grotere rol. Du Bois-Reymond et al. (1994: 68) spreken
van de ‘moderne intimiteitsmoraal’.

Door de nadruk te leggen op de verschuivingen die plaatshebben gevonden, lijkt
het erop alsof vrijheid, autonomie en communicatieve kwaliteit uniforme waarden
zijn die mensen wensen te verkrijgen in moderne partnerrelaties. Dit strookt echter
niet geheel met de gedifferentieerde werkelijkheid.  

Straver legt de nadruk op verschillen tussen sociaal-economische milieus (Straver
et al. 1994). In de meerderheid van beginnende relaties tussen twee personen van
lager geschoold niveau speelt zelfontplooiing een ondergeschikte rol. De inpassing
in de familiale context is daarentegen cruciaal. Een belangrijke ontstaansgrond
voor de relatie is dat de partners het tijd vinden voor een relatie (alle vriend(inn)en
hebben ook al een relatie). De relatie wordt vooral gezien als de eerste stap op weg
naar gezinsvorming. In deze beginnende relaties spelen communicatie en het
verkennen van elkaars grenzen dientengevolge een bijrol. Straver noemt dergelijke
relaties ‘sociaal geleid’, in contrast met de individueel gestuurde relaties, die vooral
voorkomen onder hoger opgeleiden. Bij deze laatsten speelt de sociale context een
rol op de achtergrond, evenals de eventuele toekomstige gezinsvorming. Van
belang is een intimiteit op te bouwen met de partner. Onderhandeling en communi-
catie zijn de middelen om de juiste proporties van eigenheid en gezamenlijkheid te
verkrijgen. Of de verkeringstijd van een paar wordt gekenmerkt door een sociaal
geleid of een individueel gestuurd proces, wordt vooral bepaald door het
opleidingsniveau. Echter, de tijdgeest speelt ook zeker een rol: de jongere generatie
neigt meer naar individuele sturing.
 
Op dit moment bestaat er een aantal onderzoeken die inzicht geven in de wensen
van de jongeren in de jaren negentig ten aanzien van een toekomstige partner. Zij
geven de indruk dat de milieuverschillen het afleggen tegen de waarde van
communicatie in relaties. Du Bois-Reymond et al. (1994) zagen op een aantal
terreinen dat jongeren uit verschillende milieus andere keuzes maakten. Zo
maakten jongeren afkomstig uit lagere milieus vaker dan anderen de keuze voor
een “toekomstige standaardbiografie” het traditionele model waarbij de man
hoofdverantwoordelijke voor het inkomen is en de vrouw de zorg op zich neemt.
Echter, het belang van communicatie binnen toekomstige relaties werd door alle
jongeren, ongeacht hun milieu of geslacht, onderstreept. Het lijkt erop te duiden dat
de waarde van communicatie en de intimiteitsmoraal een meer universeel karakter
binnen relaties krijgen. Tot een soortgelijke bevinding komen Van der Meer et al.
(1994) in hun onderzoek onder jongeren van 20 tot 27 jaar: "Men heeft meer
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aandacht gekregen voor het emotionele leven: men wil weten wat er in de ander
omgaat en hoe die over de dingen denkt, als iets wat op zichzelf van belang is en
aandacht verdient. Het ligt dan ook gevoelig of men op dezelfde golflengte zit en
elkaar begrijpt en als dat niet het geval is, kan dat een bedreiging vormen voor de
verhouding. Deze relatiemoraal wordt door bijna alle jongeren gedeeld. Ook bestaat
er geen verschil meer tussen de seksen wat dit aangaat, wat wel het geval was in
vroeger onderzoek" (Van der Meer et al. 1994: 143). Volgens hetzelfde onderzoek
zijn het vooral de jeugdervaringen die de waardeoriëntaties bepalen. Degenen die
zijn opgegroeid in een stabiele gezinssituatie hechten meer belang aan
communicatie, vrijheid en gelijkwaardigheid dan anderen. Jongeren die van
dichtbij hebben ervaren dat een relatie niet eeuwigdurend is, leggen eerder de
nadruk op de kwaliteit van de relatie dan op de duurzaamheid. In feite benadrukken
van der Meer et al. dat socialisatie en het voorbeeld van de ouders een belangrijke
factor zijn bij de totstandkoming van de eigen relaties. 

De omgeving heeft invloed op het welslagen van een relatie. Het is nog maar
nauwelijks een generatie geleden dat ouders in Nederland formeel het recht hadden
een partner van hun zoon of dochter af te keuren: tot 1970 moesten ouders nog
officieel toestemming verlenen aan het huwelijk van kinderen die jonger waren dan
30 jaar (Langeveld 1985). Dit recht is afgeschaft, omdat directe bemoeienis van
anderen met de persoonlijke partnerkeuze niet meer van deze tijd werd gevonden.
Niet alleen ouders lieten deze keuze steeds meer aan de kinderen zelf over, maar
ook de kerk trok zich steeds meer terug als actor. Het past in algemene trends van
individualisering. Toch is het een illusie dat partnerkeuze volledig is geïndividua-
liseerd. De invloed die nu van anderen uitgaat op de partnerkeuze en op het
welslagen van een partnerrelatie, is van veel indirectere en subtielere aard. De
kring van significant others is ook veranderd. In de loop van de tijd klinkt de stem
van de familie gedempter en die van de vriendenkring luider door. De invloed is
sterker naarmate het sociale netwerk dichter is geweven en een belangrijker rol in
het leven van de personen in kwestie speelt. Voor een deel is dit klasseafhankelijk.
Kuipers (1994) beschrijft bijvoorbeeld de sociale omgeving waarin de arbeiders-
meisjes van haar onderzoek verkeren als een gezelligheidscultuur. Het is een voort-
durend komen en gaan van buren, vrienden, kennissen en familie. Een nieuwe
partner moet vooral passen in de groep. De omgeving zal het dan ook niet laten om
druk op de juiste keuze uit te oefenen. Meer individualistisch ingestelde personen,
die Kuipers vooral tegenkomt in de middenklasse (maar die ook te vinden zullen
zijn in de niet door haar onderzochte hogere klasse), trekken zich minder aan van
het oordeel van de omgeving (zie ook Kanter 1990; Straver et al. 1994). De sociale
consequenties van een ‘verkeerde keuze’ zijn voor de verschillende groepen dan
ook niet even zwaar.

7.3.3 Rolverhoudingen

Hebben partners het gevoel dat hun waardeoriëntaties voldoende overeenkomst
vertonen, dan zullen ze zich in de optiek van Murstein langzaam aan gaan richten
op rolverdelingaspecten van hun relatie. Tegen die tijd is de relatie in een rustiger
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vaarwater terechtgekomen en heeft de gepassioneerde episode plaatsgemaakt voor
een harmonieuze, meer kameraadschappelijke liefdesrelatie. Een dergelijke
ommekeer in de relatie wordt niet door iedereen even hoog gewaardeerd en het zal
voor sommigen dan ook de aanleiding zijn om de relatie te beëindigen, omdat ‘het
vuur uit de relatie is verdwenen’. Veelzeggend is dat becoming bored een van de
meest genoemde redenen is voor het uit elkaar gaan van partners die elkaar niet
lang kenden (Hill et al. 1976). 

Volgens de exchange theory is de kans dat twee personen een relatie vormen groter
naarmate beide partijen meer baat hebben bij de overeenkomst (bv. Becker 1981).
Binnen een traditionele rolverdeling zijn de baten van beide partijen helder: De
zorgarbeid van de vrouw wordt uitgeruild tegen de betaalde arbeid van de man. In
de verkeringstijd van degenen die dit patroon beiden als vanzelfsprekend ervaren is
de rolverdeling geen punt van discussie en geen selectiecriterium (Straver et al.
1994).
Tegenwoordig streven echter slechts weinigen een puur traditionele rolverdeling na
(zie de bijlage achterin deze publicatie), zeker niet gedurende de opbouwende fase
in hun relatie. De meerderheid van de tegenwoordige jeugd bijvoorbeeld is voor
combinatie van taken met hun toekomstige partner (Van der Meer et al. 1994). In
de interviews geven jongeren aan dat ze zich in dat opzicht een meer symmetrische
relatie voorstellen dan die van hun ouders. Het geeft aan dat rolverhoudingen een
factor van belang zijn in de vormgeving van de relaties van deze jongeren. Uit het
onlangs gehouden Scholierenonderzoek (Zwart 1995) blijkt eveneens dat verreweg
de meerderheid van de scholieren een deling van arbeids- en zorgtaken in de
toekomst wenst. Meer meisjes dan jongens zijn van zins om de taken te verdelen
met hun partner. De grootste verschillen van inzicht tussen de seksen bestaan over
de (toekomstige) situatie als er kinderen zijn. Degenen op lagere niveaus zijn over
het algemeen wat traditioneler gericht dan degenen op de hogere opleidingstypen,
zowel meisjes als jongens. 

Onderzoek van Du Bois-Reijmond et al. (1992) nuanceert dit algemene beeld. Het
laat zien dat een groep meisjes binnen een traditioneel model zou willen
moderniseren. Het zijn meisjes die niet tot de hoogste opleidingscategorieën
behoren en voor wie het moederschap buiten kijf staat. Ze wensen een steeds
langere periode te werken voordat ze stoppen met werken of minder gaan werken.
Ze verlangen een bijdrage van hun partner in de huishouding, maar willen hier niet
al te veel druk achter zetten. Ze eigenen zichzelf geheel de zorg voor de eventuele
kinderen toe. Opvallend is dat deze meisjes hun levensloop zelf willen bepalen en
niet in overleg met hun partner. Het onderzoek heeft in drie opeenvolgende jaren
dezelfde jongens en meisjes gevraagd naar hun toekomstvoorstellingen. Heel
duidelijk wordt dan dat de ideeën zich wijzigen. Jongens van lager geschoold
niveau leggen een opvallende bereidheid aan de dag om zich enigszins aan te
passen aan de wensen van hun partner. Eén of twee jaar eerder was het voor hen
vanzelfsprekend dat een eventuele partner zou stoppen met werken op het moment
van samenwoning. In het laatste interview zijn er nog weinigen die dit verlangen
van een vriendin. De verandering is teweeggebracht doordat de jongens nu in
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tegenstelling tot eerder daadwerkelijk een vriendin hebben en in de tussentijd de
school hebben afgerond en een baan hebben. Du Bois-Reymond onderscheidt naast
deze gemoderniseerde traditionelen een groep meisjes die de ‘toekomstige
taakverdelers’ zouden kunnen worden genoemd. Zij willen het moederschap zo
lang mogelijk uitstellen en in die periode de carrière op poten zetten. Een deel
denkt geen kinderen te zullen krijgen. Deze meisjes zijn veelal hoog opgeleid. Ze
gaan ervan uit dat als ze kinderen hebben, ze parttime zullen gaan werken en
parttime zorgen. Ze zijn beducht voor een dubbele belasting en daarom wensen ze
heel duidelijk dat hen partner dezelfde bijdragen aan arbeid en zorg zal besteden.
Het moederschap staat te ver van hen af om duidelijke ideeën over te formuleren.
De arbeidscarrière is op het moment van interviewen realistischer. Een partner met
wie ze goed kunnen communiceren vinden ze het belangrijkst. Jongens van
soortgelijk niveau zijn vooral twijfelaars. Een traditionele verdeling zien zij niet als
opportuun, maar wat dat wel is, weten zij op geen stukken na. Het lijkt vooral
afhankelijk van de inbreng van hun toekomstige partner. Al hun twijfels brengen
met zich mee dat ook zij veel waarde hechten aan communicatie met hun partner.

De kans dat jongens en meisjes die een relatie met elkaar zijn aangegaan er
gaandeweg achterkomen dat zij er verschillende rolopvattingen op na houden, is
niet denkbeeldig. Ook binnen hetzelfde opleidingsniveau stellen jongens zich wat
traditioneler op dan meisjes. Toch blijft de indruk uit de verschillende jongeren-
onderzoeken achter dat de rolopvattingen geen heet hangijzer binnen de begin-
nende relaties zijn. Dit komt onder meer doordat de extremen (puur traditionele en
volledige fifty/fifty-basis) elkaar al in eerdere fasen al uitgeselecteerd hebben (zie
§ 7.2). Dergelijke houdingen zijn sterk met opleidingsniveau verbonden en staan
inmiddels ook bijna symbool voor een culturele oriëntatie. Tussen de twee extremen
ligt een breed terrein, waarop nog heel wat te onderhandelen en aan te passen valt.
Tot onderhandeling en beperkte aanpassing zijn de jongeren van dit moment ook
bereid. Ze zijn nog zoekende naar een precieze invulling van de rollen en laten dat
niet alleen afhangen van hun partner (of zelfs helemaal niet), maar ook van
omstandigheden als het eigen werk en het werk van de partner. Op het moment van
samenwoning gaat de rolverdeling in feite vooral om de vraag of ze beiden zullen
werken of niet. De meesten hebben als vanzelfsprekend beiden een baan. Een
kleine groep jongens moet de wens laten varen dat hun vriendin stopt met werken.
Deze aanpassing heeft weinig consequenties, zeker niet als de vriendin parttime
werkt en in haar eentje het huishouden doet. Op het moment van vorming van de
eerste relaties zijn de ideeën omtrent de taakverdeling nog geen selectiecriterium.
Dit zou wel eens een belangrijke reden kunnen zijn voor het ontstaan van
conflicten over de rolverdeling nadat er een kind is geboren. Gemiddeld zit er
ongeveer acht jaar tussen het ontstaan van een relatie en de komst van het eerste
kind. 

7.3.4 Selecteren: een samenvatting

Binnen de contouren van het zoekgebied wordt een partner gekozen op het eerste
gezicht. De kans van slagen van een relatie komt echter meer aan op het tweede
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gezicht. In de loop van de tijd zijn de uiterlijk waarneembare kenmerken van een
potentiële partner niet minder belangrijk geworden, maar wel enigszins gewijzigd.
Veel duidelijker echter zijn er veranderingen opgetreden in de selectie op het
tweede gezicht, in de vergelijking van waardeoriëntaties en rolposities.

De ontwikkelingen binnen het selectiemechanisme op de relatiemarkt hebben veel
te maken met ontwikkelingen in de demografische levensloop van individuen
enerzijds en van de vrouw-manverhouding anderzijds. Zo heeft leeftijd bij vrouwen
altijd in belangrijke mate haar aantrekkingskracht voor mannen bepaald. In het
verleden was dit terug te voeren op de afnemende reproductieve kwaliteiten met het
stijgen van de leeftijd van de vrouw. Bovendien symboliseerde een leeftijdsverschil
heel duidelijk een machtsverschil. Nu de reproductieve waarden van vrouwen en
een onevenwichtige machtsbalans nog maar deels het partnerselectieproces
beheersen, zou verwacht kunnen worden dat aantrekkelijkheid van een ander
minder door leeftijd bepaald zou worden. Het feit dat nog steeds waarde wordt
gehecht aan een leeftijdsverschil suggereert dat de machtsbalans in partnerrelaties
nog niet zo evenwichtig is als wel wordt aangenomen. Doorslaggevender voor het
welslagen van een beginnende relatie is de overeenkomst in waardeoriëntatie.
Hierin klinkt de veranderde maatschappelijke positie van vrouwen wel duidelijk
door. Vooral vrouwen, maar ook mannen, leggen steeds sterker de nadruk op
behoud van individualiteit binnen één relatie. In startende relaties zoeken partners
vooral naar een balans tussen hun beider behoefte aan zelfontplooiing en binding.
Dit is geen geringe opgave en uit zich vooral in veel communiceren. Voordat de
relatie haar beslag krijgt, zijn de startende partners vooral bezig met hun eigen
ontplooiing en waken zij ervoor hier te veel van in te leveren. Niet iedereen is zo
bezig met de realisatie van dit nieuw type partnerschap. Het geldt vooral voor de
vrouwen die zichzelf (in de toekomst) financieel kunnen onderhouden en voor wie
het krijgen van kinderen verre toekomstmuziek is. Na verloop van de relatie-
vorming worden langzaam aan rolposities ingenomen en gedachten uitgewisseld
over toekomstige rollen. In de ideaalbeelden over de toekomstige rollen speelt
evenwicht tussen de partners een steeds belangrijkere rol, echter meer voor meisjes
dan voor jongens. Over de daadwerkelijke invulling van rollen in de toekomst
hebben partners die elkaar pas hebben leren kennen weinig concrete ideeën. Veelal
worden deze opvattingen gaande de relatie gevormd, afhankelijk van de partner,
maar zeker ook afhankelijk van externe omstandigheden als de baan. De rolposities
tijdens deze fase zijn niet sterk verschillend, maar dragen wel zeker een
seksespecificiteit in zich, in de zin dat de vrouw vaak minder uren werkt en
daardoor wat meer verantwoordelijkheid voor het huishouden heeft. Bij degenen
die overeenstemmende traditionele, taakgespecialiseerd opvattingen hebben, is deze
fase overzichtelijker en valt sneller de beslissing om zich aan elkaar te binden.

In relaties die zich ontspinnen, houden de partners zich vooral bezig met weder-
zijdse vergelijking van waardeoriëntaties. De scheiding der geesten vindt plaats op
grond van de waarde van autonomie enerzijds en van gezinsgerichtheid anderzijds.
Vrij vertaald bepaalt de emancipatiegerichtheid van de ander sterk het gevoel van
bij elkaar passen. De zich in deze fase al ontkiemende rolposities spelen een veel
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minder beslissende rol, omdat ze in deze periode te weinig van elkaar afwijken.
Evenmin maken de partners zich in deze eerste fase erg druk om de rollen in de
toekomst, omdat dit nog zo ver van ze af staat.    

7.4 Partnerrelaties in soorten

Op een gegeven moment in de relatie valt het besluit dat de keuze voor de ander
‘definitief’ is. Dit moment is niet zo duidelijk te bepalen. Terugredenerend blijken
partners dit besluit ook vaak niet eens op hetzelfde moment genomen te hebben. Er
is dan ook niet zozeer sprake van een officieel uitgesproken besluit, als wel van het
ontstaan van het vertrouwen dat de ander zich langdurig zal willen binden (in de
ontwikkelingspsychologie wordt gesproken van het moment van commitment). Dit
vertrouwen ontstaat na de in de vorige paragraaf beschreven fasen van onzekerheid
en ontdekken van elkaars waarden, normen en toekomstverwachtingen.

Lange tijd werd de binding van partners op symbolische wijze door een huwelijks-
ceremonie officieel kenbaar gemaakt. Inmiddels is het veel gebruikelijker dat
partners zich eerst aan elkaar binden, zonder te gaan samenwonen, daarna gaan
samenwonen en vervolgens (soms na jaren) pas gaan trouwen. Sommigen zullen
nooit met elkaar gaan samenwonen of trouwen. Het moment van commitment is
daarmee in ieder geval voor de buitenwereld vervaagd en verworden tot een pure
privé-kwestie. De huwelijksdatum heeft veel meer de functie gekregen van een
herbevestiging van de relatie, of van het begin van een volgende fase in de relatie
(namelijk de kinderfase).

Deze paragraaf is gesplitst in drie delen. Allereerst wordt ingegaan op de verander-
de betekenis en inhoud van partnerrelaties in de recente geschiedenis (§ 7.4.1). Het
uitgangspunt is dat de huidige patronen binnen relaties sporen dragen van het
verleden. Vervolgens komen de hedendaagse vormen van partnerrelaties aan de
orde (§ 7.4.2). Ten slotte wordt de verhouding tussen partners in specifieke levens-
fasen onder de loep genomen (§ 7.4.3)

7.4.1 Partnerrelaties gedurende de geschiedenis

Twee ontwikkelingen sinds de industrialisatie zijn het waard om te worden ge-
noemd, omdat zij de differentiatie in relatievormen van dit moment helpen
verklaren: de opkomst van de burgerlijke huwelijksmoraal enerzijds en de indivi-
dualisering binnen partnerrelaties anderzijds.

Peeters et al. (1988) stellen dat het gezinsleven in Nederland rond het jaar 1850
steeds meer normen en waarden opgelegd kreeg, voortkomend uit een bij de
burgerij opkomende bezorgdheid over de heersende gezinsmoraal in de arbeiders-
klasse. Peters spreekt van een beschavings- en zedelijkheidsoffensief. In de nieuwe
gezinsmoraal stond de onverbrekelijke verbintenis tussen de vrouw en de man
centraal, waarbij de man aan het hoofd van het gezin stond en de vrouw de
gezinstaken behartigde. Het gevoelsleven werd beperkt tot binnen het gezin, de
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relaties met personen buiten het gezin kregen een formeler en plichtmatiger
karakter. Het gezin werd, met andere woorden, geïndividualiseerd en ontdaan van
zijn functies binnen een groter sociaal netwerk. Algemeen heerste er een sterke
gerichtheid op het kerngezin en de arbeid, op huiselijkheid en plicht, waarbij de
binnentaak duidelijk was toegewezen aan de vrouw en de buitentaak aan de man.
Daarmee samen ging een idealisering van het huwelijk op basis van liefde en
affectie. Het bracht een, zoals Van den Avort het noemt, schizofrenie in de burger-
lijke moraal met zich mee: een als gelijkwaardig beschouwde relatie gebaseerd op
taakspecialisatie (Van den Avort 1991: 97-115). Deze in de negentiende eeuw
ontstane gezinsmoraal heeft eerder een sociaal-historische oorsprong dan een
religieuze. Er wordt dan ook gesproken van de burgerlijke huwelijksmoraal. Nadat
het gezinsdebat door de burgerij was aangezwengeld wisten de verschillende
kerken handig op de rijdende trein te springen (Kooy 1985) en hem in de rails te
houden. Tot de jaren zestig is de invloed van de christelijke kerk op het uitdragen
van de gezinsmoraal zeer sterk geweest in Nederland. De kerken zorgden ieder op
hun eigen wijze voor een formalisering van de moraal in diverse geschreven en
ongeschreven gedragsregels. Hoewel katholieken en protestanten er grotendeels
gelijke gezinsopvattingen op na hielden, waren er belangrijke verschillen. Zo
bestond voor de katholieken het voornaamste doel van het huwelijk uit de
voortplanting en kwam de wederzijdse ondersteuning pas op de tweede plaats. Bij
de protestanten lag de nadruk behalve op de voortplanting ook op de verhouding
tussen de echtelieden (Peeters et al. 1988: 217-218). Na de oorlog sloten ook niet
religieus getinte maatschappelijke groeperingen zich aan bij pogingen de
gezinsmoraal te stimuleren. De gezamenlijke breed gedragen inspanningen om het
gezin, in de burgerlijke betekenis, als hoeksteen van de samenleving te laten
functioneren, hebben onder andere geresulteerd in een typisch Nederlands
vruchtbaarheidspatroon (dat wil zeggen: vergeleken met andere Westerse landen
een langdurig hoogblijvend vruchtbaarheidsniveau; Kooy 1985). Maar ook het
relatief laat op gang komen van de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland
en de nog steeds hoge mate van participatie van vrouwen in deeltijdwerk hebben
hun wortels (deels) in gezinsnormen die tot de jaren zestig golden (Plantenga
1993). 

De burgerlijke huwelijksmoraal is op zijn retour geraakt sinds de jaren zestig.
Verschillende oorzaken liggen ten grondslag aan deze ommezwaai. Sinds de
wederopbouw verstedelijkte het land steeds meer, en werd de bevolking mobieler en
beter geïnformeerd. Ook de minder romantische zijden van het burgerlijkhuwelijk
kwamen voor het voetlicht. De kerk verloor haar greep op de bevolking, waardoor
huwelijk en gezinsnormen ter discussie konden worden gesteld. Terzelfdertijd
kwamen er anticonceptiemiddelen op de markt, die gezinsplanning binnen
handbereik brachten. De onderwijsparticipatie van meisjes werd steeds meer
gestimuleerd en de economie trok aan. De behoefte aan een meer maatschappelijke
positie van de vrouw groeide en de mogelijkheden daartoe stegen navenant. De
burgerlijke gezinsmoraal maakte langzaam aan plaats voor een algemene moraal
van gelijkheid en zelfstandigheid. Dit is de voedingsbodem geweest voor het
ontstaan van de ideologie van de zelfontplooiing. De individualiseringstendens
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drong dit keer door tot de privé-sfeer. Niet alleen ontstond er ruimte om het leven
naar eigen keuze in te richten, maar ook werden de verhoudingen binnen het gezin
ontdaan van vanzelfsprekendheden als seksespecifieke taakvervulling en
onderlinge afhankelijkheid. 

7.4.2 Hedendaagse patronen van partnerrelaties

Het huidige patroon van relatievormen draagt sporen van de geschiedenis en de
opkomst van een nieuwe relatie-ethiek. Inmiddels is er een hele reeks van
onderzoeken naar verschijningsvormen van partnerrelaties in Nederland
beschikbaar. De meeste komen tot een typologie van twee of drie hoofdvormen. De
verschillende typologieën vertonen grote overeenkomsten. Ze kunnen worden
teruggebracht tot een traditionele (minder normatief gesteld: een collectivistische)
variant, een moderne (zo men wil een individualistische) variant en sommige
plaatsen daartussenin een overgangsvorm. De meeste onderzoekers hebben zich de
vraag gesteld welke sociale groepen tot welke variant kunnen worden gerekend en
of er sprake is van een algemene ontwikkeling in de richting van moderniteit.

Op grond van de ideaalbeelden van gehuwden stelde Weeda in het begin van de
jaren tachtig een model samen, dat bestaat uit twee hoofdtypen van huwelijkse
relationele waarden: het open en het gesloten type. Het verschil berust op een
verschil in geïndividualiseerd zijn van de partners. Het gesloten type sluit nauw aan
bij de burgerlijke huwelijksmoraal en het open type bij de geïndividualiseerde
relatiemoraal. In het gesloten type treden de partners naar buiten toe gezamenlijk
op, sluiten zij de rijen en vullen zij elkaar in het huiselijke leven aan. In het open
type staan communicatie en overleg over de daadwerkelijke invulling van taken en
verantwoordelijkheden en de vrijheid om het leven zelf vorm te geven centraal. De
partners treden niet noodzakelijkerwijs gezamenlijk naar buiten toe (Weeda 1984).
De typologie van andere auteurs verschilt op hoofdlijnen weinig van de door Weeda
gepresenteerde hoofdindeling.

In de jaren tachtig en negentig krijgt de scheidslijn tussen traditionele en moderne
partnerrelaties een steeds rafeliger uiterlijk. Nog steeds zijn er duidelijke groepen te
onderscheiden (Van den Avort 1988; Van den Akker en Mandemakers 1991).
Personen die hechten aan zelfontplooiing in een relatie, prefereren over het
algemeen een egalitaire rolverdeling en hebben vaker afzonderlijke vrienden
(moderne partnerschapstype). Personen die hechten aan gezamenlijkheid in een
relatie, hebben meestal een voorkeur voor taakspecialisatie en onderhouden louter
gezamenlijk vriendschappen (traditionele relatietype). Paren blijken zich echter op
het punt van de daadwerkelijke taakverdeling tussen partners weinig van elkaar te
onderscheiden: de traditionele rolverdeling overheerst. Daarentegen geschiedt de
besluitvorming over belangrijke gezinskwesties bij vrijwel alle paren gezamenlijk.
Binnen een en dezelfde relatie spreiden partners op het ene terrein een traditionele
en op het andere terrein een moderne oriëntatie ten toon (Van den Akker en
Halman 1994). De conclusie die de meeste onderzoekers trekken luidt dan ook dat
hedendaagse relaties vooral worden gekenmerkt door een mengeling van binding
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en vrijheid (Langeveld 1985), individualiteit en solidariteit, geborgenheid en
zelfontplooiing (Van den Akker en Mandenmakers 1991). Alle voorspellingen van
moderniseringsdeskundigen ten spijt, wordt het merendeel van de partnerrelaties
aan het einde van de twintigste eeuw niet gekenmerkt door living apart together
van de partners (Hoffmann-Nowotny 1984) of non-binding commitments (O’Neill
en O’Neill 1972). Evenmin heeft de toegenomen keuzevrijheid geresulteerd in
volledig onafhankelijke individuen en een ongekende differentiatie van relatie-
vormen.

In de primaire levenssfeer zijn zowel moderniseringstendensen aan te wijzen als
een neiging tot stabilisiering, zo stellen Van den Akker en Halman (1994). Van een
eenduidige ontwikkeling naar een modern partnerschapstype is geen sprake.
Langeveld (1985) heeft gelijk gekregen met haar twijfels ten aanzien van snelle
verbreiding van het egalitaire, op onderhandeling gebaseerde relatietype. Haar
terughoudendheid baseerde zij op de verwachting dat de negatieve zijden van
individualisering in het algemeen steeds duidelijker over het voetlicht zouden
komen.  Het is interessant dat de minder aangename moderne ontwikkelingen2

(zoals een stijgende criminaliteit) door sommigen gemakkelijk op het bordje van de
werkende moeder worden gelegd (Lasch 1977). Hoewel nooit is aangetoond dat er
een rechtstreeks verband bestaat tussen het werken van een moeder en bijvoorbeeld
het welzijn van kinderen, zijn her en der stemmen te horen die roepen om terug-
keer van het traditionele gezin. Vooralsnog leidt dit niet tot een herwaardering van
een taakgespecialiseerd huishouden, zoals de eerder besproken jongerenonder-
zoeken lieten zien (§ 7.3). De vraag blijft of de huidige fragmentatie van
relatietypen een tussenstation is op weg naar een moderne constellatie of een teken
is dat we zijn beland in een postmoderne periode, die wordt gekenmerkt door
algemene pluriformiteit.

Voor de laatste visie pleit dat mensen hun relatie in toenemende mate beschrijven
in termen van intimiteit, communicatie en onderhandeling en minder in termen
van vanzelfsprekendheid. Om het hedendaagse partnerschap hangt een aura van
keuzevrijheid. De notie van keuzevrijheid heeft geleid tot de op het eerste gezicht
paradoxale situatie dat paren die volgens objectieve criteria ingedeeld worden in
het burgerlijke, vanzelfsprekende relatietype, in lijn met de tijdgeest aanvoeren dat
dit hun eigen individuele keuze is, die na afweging van voors en tegens is gemaakt.
Het is tekenend in dit verband dat vrijwel alle paren gewag maken van het
gezamenlijk nemen van besluiten, of ze nu in een traditionele of een moderne
setting leven (Van den Akker en Mandenmakers 1991). Hetzelfde geldt voor de
verdeling van taken tussen partners. Hoe onevenwichtig de taakverdeling ook is
georganiseerd, de partners zullen aanvoeren dat zij in principe voor gelijkheid
tussen de seksen zijn (Van der Vinke en Brink 1997). Meestal wordt dit opgevat als
een tegenstrijdigheid, en inderdaad zijn er diverse krachten werkzaam die de
realisatie van gelijkheidswensen in de weg staan. 

De vrijheid om invulling te geven aan partnerschap is niet grenzeloos. De keuzes
worden beperkt door allerlei externe omstandigheden. Het meest beperkende is nog
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wel de erfenis van de burgerlijke gezinsmoraal, die vele vanzelfsprekendheden
heeft voortgebracht. Te denken valt aan de arbeidsmarkt, die nog nauwelijks is
ingericht op de combinatie van werken en zorgen. Maar ook de minder opvallende
automatismen als het machtsoverwicht van mannen binnen relaties (Komter 1990)
en de moederschapsideologie spelen een beperkende rol in de ‘vrijheid’ de relatie
vorm te geven. Sommigen voeren bovendien aan dat de nieuwe vrijheid om de
vorm en inhoud van een relatie te kiezen, nieuwe beperkingen met zich mee heeft
gebracht (Brinkgreve 1992). Partners die kiezen voor het delen van taken moeten
bijvoorbeeld in hun keuzes erg veel rekening met elkaar houden. Als ze kinderen
hebben, moeten ze de werktijden op elkaar afstemmen, moet een avondje uit
zorgvuldig worden gepland, kunnen ze niet zomaar verhuizen voor een nieuwe
baan, moeten ze de opvoedingsrollen en -doelen stroomlijnen. Daarbij komt dat de
basis van relaties is veranderd. Relaties sterk geëmotionaliseerd. Nave-Herz (1990)
wijst erop dat deze waardeverandering grote invloed heeft op de vormgeving van
relaties. Relaties zijn niet meer oneindig. Voortgang vereist voortdurende
waakzaamheid en betrokkenheid. Het is een spel van grenzen stellen en grenzen
oprekken. De meeste ouders van nu ontberen bovendien rolvoorbeelden om deze
nieuwe opdrachten voor een relatie naar wens uit te voeren (Van den Avort 1987).
Ze zijn de eerste generatie die experimenteert met gelijkheidsidealen. Ondertussen
moet het huishouden ook nog draaiende worden gehouden. De hedendaagse
tijdschema’s vragen om efficiënte en snelle besluitvorming. Het is voor te stellen
dat de huidige generaties nog niet alle middelen hebben om abstracte vrijheids- en
gelijkheidsprincipes toe te passen in het leven van alle dag.  

Relaties die zijn gebaseerd op modern partnerschap, zijn kwetsbaar. Dat bij relaties
die op emotionele banden zijn gebaseerd, ontbinding voortdurend op de loer ligt,
beschrijft de Franse gezinshistoricus Roussel (1992). Hij neemt een ontwikkeling
waar van het huwelijk als instituut naar het huwelijk als partnerschap. Voorwaarde
voor het huwelijk als instituut is de oneindigheid. Moderne huwelijken, echter,
duren voort bij de gratie van ‘voldoende kwaliteit’. Echtscheidingen op grond van
het ontbreken van een goede verhouding zijn algemeen aanvaard. Toch is
‘kwaliteit’ binnen een relatie een nauwelijks te ontwarren begrip. Volgens kenners
gaat het om een mengeling van geluksgevoelens, interactie tussen partners,
onenigheidsgevoelens en inschatting van de stabiliteit (Glenn 1990). Het is
moeilijk meetbaar, omdat het een subjectief gegeven is. Lewis en Spanier (1979:
268-294 en 1982: 49-65) onderscheiden drie groepen van factoren die de marital
quality bepalen. Allereerst spelen de sociale positie van het paar en de persoonlijke
omstandigheden van beide partners een rol. Welstand, bijvoorbeeld, verhoogt de
stabiliteit van relaties. Gebrek aan homogamie verhoogt de kansen op conflicten.
Voorts neemt de tevredenheid toe als partners hun idealen ten aanzien van
rolverdeling hebben weten te realiseren. Ten slotte versterkt goedkeuring vanuit het
sociale netwerk de banden tussen partners. De tweede groep van factoren bestaat uit
de tevredenheid met de leefstijl van het stel na de bestendiging van de relatie. Dit
omvat kenmerken als de sociaal-economische status, het al dan niet werkzaam zijn
van de vrouw, de huishoudenssamenstelling en de inbedding van het paar in een
sociaal netwerk. De laatste groep van factoren die de kwaliteit van relaties bepaalt,
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heeft betrekking op de beloningen die de interactie tussen de partners oplevert.
Daarbij gaat het om zaken als betrokkenheid van de ander, emotionele steun,
gemak van communiceren, bereidheid om zich aan te passen en de frequentie van
contact. Vele onderzoekers hebben het schema van Lewis en Spanier succesvol
weten toe te passen (Hill en Kopp 1995: 213). 

In Nederland heeft Van Yperen (1990) een proefschrift doen verschijnen over de
kwaliteitsbeleving van partnerrelaties. Hij vroeg zijn respondenten bijvoorbeeld
welke eigenschappen van de partner een positieve bijdrage leverden aan de relatie.
Een ‘prettig en interessant persoon zijn’ wordt in hoge mate gewaardeerd, evenals
gedrag dat zich richt op de partner (betrokkenheid tonen, conformeren), persoon-
lijkheidsvariabelen als intelligentie, mentale kracht en zorg dragen voor kinderen
en het huishouden. Relatief onbelangrijk zijn factoren als uiterlijke aantrekkelijk-
heid, ambitie, maatschappelijk succes, veel vrienden hebben, contact met schoon-
ouders en gezondheid. Van Yperen geeft daarnaast aan dat de waardering voor de
relatie geringer is naarmate de persoon het gevoel heeft dat de investeringen in de
relatie onevenwichtiger zijn. Dit varieert echter naar gelang de sterkte van de
zogenoemde uitwisselingsoriëntatie (de mate waarin men wederkerigheid verlangt)
van personen. Personen met een hoge uitwisselingsoriëntatie verwachten bij elke
gunstverlening een tegenprestatie en zijn ontevreden als zij de verhouding niet
billijk achten. Personen met een lage uitwisselingsoriëntatie zijn nauwelijks
ontevreden als zij de uitwisseling onbillijk achten. Te concluderen valt dat
emotionele uitwisseling en betrokkenheid belangrijke kwaliteiten van hedendaagse
partnerrelaties zijn. Wederzijdse investeringen op deze terreinen bepalen vooral bij
degenen die een egalitaire relatie wensen in hoge mate hun tevredenheid met de
relatie. 

Nog onbesproken in het voorgaande zijn de verschillende posities die vrouwen en
mannen in partnerrelaties innemen. Van Yperen (1990) concludeert uit zijn
onderzoeksresultaten dat vrouwen meer in de relatie investeren, terwijl mannen er
meer baat bij hebben. En: mannen en vrouwen zijn het erover eens dat mannen zijn
bevoordeeld. Het is dan ook geen verrassing dat vrouwen over het algemeen minder
tevreden zijn over de relatie dan hun man. Van Yperen schrijft dit toe aan de
ongelijke investeringsverhouding, maar ook aan de grotere onzekerheid van vrou-
wen ten aanzien van hun relatie. Dit geldt met name voor vrouwen in egalitaire
relaties (relaties waarin de emotionele uitwisseling een belangrijke waarde ver-
tegenwoordigt). Zij hebben te lijden van rollenconflicten. Ook vrouwen die vooral
‘communaal’ zijn georiënteerd (zoiets als gezins- en gemeenschapsgericht),
ervaren dat zij meer investeren in hun relatie dan de partner, echter bij hen leidt
het niet zozeer tot ontevredenheid. Van Yperen concludeert: “Zij zijn wellicht meer
onbaatzuchtig betrokken bij het welzijn van elkaar.” (Van Yperen 1990),
refererend aan de spreekwoordelijke traditionele opofferingsgezindheid van
vrouwen.

Vrouwen en mannen in een relatie houden er niet altijd dezelfde rolopvattingen op
na. Als de opvattingen verschillen, dan is de vrouw vrijwel altijd meer gesteld op
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een evenwichtige rolverdeling dan haar man. Als de opvattingen niet overeen-
stemmen, heeft in de meeste gevallen de vrouw zich aan de opvatting van haar man
aangepast en niet andersom. Deze wetmatigheid is meermalen onderzocht, in ons
land bijvoorbeeld door Komter (1990). Zij verklaart de situatie ten eerste door de
ambivalente houding van de vrouw ten aanzien van de totstandkoming van een
niet-traditionele rolverdeling, die gecombineerd met de weerstand van haar man
weinig kans van slagen heeft. Vervolgens wijst zij erop dat als er onderhandeling
plaatsvindt, deze meestal alleen gaat over de definiëring van taken en niet zozeer
over de deling van verantwoordelijkheden. Het resultaat daarvan is dat de
investeringen van de vrouw door enige inbreng van de man in bijvoorbeeld
zorgtaken, nauwelijks afnemen. Ten slotte voert Komter aan dat relaties van dit
moment te maken hebben met een versterkte emotionele verbondenheid, die het
spelen op scherp doet afnemen. Dit geldt zeker als het paar besluit om kinderen te
nemen (zie de volgende subparagraaf). De ‘macht’ van vrouwen in onderhan-
delingssituaties neemt volgens Morée (1988) toe als zij een baan hebben. Het
onderzoek van Vermulst en Gerris (1996) laat zien dat vrouwen die een modernere
rol- en opvoedingsopvatting huldigen en een baan hebben, over het algemeen meer
autonomie ervaren in hun relatie. 
Conclusie: in de jaren negentig blijkt van een unilineaire ontwikkeling van
traditioneel naar modern geen sprake. Pluriformiteit is het credo, zowel in de
vormgeving van relaties als binnen een en dezelfde relatie.

Tot zover de algemene hoedanigheid en de veranderingen van relaties. De verhou-
ding tussen partners is geen constante, maar ontwikkelt zich gaandeweg. Op de
ontwikkeling van de partnerrelaties gedurende de verschillende levensfasen zal de
volgende paragraaf dieper ingaan.

7.4.3 Ontwikkeling van de relatie tussen partners gedurende de levensloop

Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de verhouding tussen partners
verandert in de loop van de relatie. Dit wordt veroorzaakt door een wederzijds
aanpassingsproces, door persoonlijke ontwikkelingsprocessen en door speciale
gebeurtenissen. Er blijkt een duidelijke samenhang te bestaan tussen de levensfase
enerzijds en het type relatie en de mate van marital satisfaction anderzijds.

Welke veranderingen in de verhouding treden op, als deze is bestendigd? Ten
eerste wordt de relatie allengs minder emotioneel van karakter. Verliefdheid is
tijdelijk. Allerlei onderzoek uit de psychologische hoek, de emotiepsychologie,
duidt erop dat romantische liefde niet eeuwig duurt. De verklaring luidt dat emoties
worden gedirigeerd door nieuwe ontdekkingen en onzekerheden. Het leren kennen
van de ander leidt er automatisch toe dat de emoties minder sterk worden. Deze
verandering is merkbaarder naar gelang de gepassioneerde of romantische liefde in
de eerdere fasen van de relatie de boventoon voerde. Bij relaties die grotendeels
gebaseerd zijn op zogenoemde pragmatische of conjugale liefde, is de overgang
naar een stadium van commitment minder abrupt. Straver laat zien dat koppels van
lager geschoold niveau die sterk waren gericht op het stichten van een gezin toen
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zij hun partner uitzochten, nauwelijks een stadium van verliefd zijn meemaakten
(Straver et al. 1994). Sommigen geven zelfs aan dat verliefdheid eerder een
handicap is dan een stimulans om een relatie aan te gaan. Degenen die sterk
gericht zijn op het opbouwen van een emotionele, communicatieve partnerrelatie,
besteden doorgaans geruime tijd aan het elkaar leren kennen en rapporteren ook
veel vaker een stadium van sterke emotionele gevoelens. De waarde van een fase
van gepassioneerde liefde neemt in de media, met name als deze zich richt op de
jeugd, een centrale plaats in. Het geeft misschien aan dat romantiek en gerichtheid
op de partnerrelatie vooral een rol spelen als de kinderwens nog niet in zicht is.
Vanaf dat moment gaan andere waarden meespelen. Als het moment waarop een
kinderwens ontstaat dichtbij het moment van relatievorming ligt, speelt
verliefdheid een minder leidende rol. Interessant is dat vergelijkend onderzoek
tussen relaties die wel een fase van romantische liefde en die geen fase van
romantische liefde hebben doorgemaakt, leert dat beide na verloop van tijd een
daling van kwaliteit ervaren (Xiaoh en King White 1990). Het verduidelijkt dat de
sterkte van emoties in de eerste fase van een relatie geen goede voorspeller is van
de ontwikkelingen daarna.

Ten tweede nemen verschillende onderzoekers waar dat partners na commitment
veel minder dan voorheen de neiging hebben om elkaars doen en laten ter discussie
te stellen (Hill en Kopp 1995: 141 e.v.). Vergelijking van de wederzijdse investe-
ringen in de relatie spelen in de loop van de relatie een minder vooraanstaande rol
dan de subjectief beleefde persoonlijke baten van de relatie (Surra 1990: 854) . Als
de onzekerheid over de ander verdwijnt, komt de nadruk meer te liggen op harmo-
nie en acceptatie. Dit valt ook te verklaren uit een natuurlijke behoefte aan zeker-
heid en veiligheid van de mens. De drang naar zelfontplooiing en een gelijkwaar-
dige relatie kan op een gegeven moment overstemd worden door de (hogere) drang
tot een harmonieus samenzijn. Ruiltheoretici zouden zeggen: omdat harmonie meer
oplevert dan conflict. Anderen geven aan dat met de vordering van een relatie de
afhankelijkheden tussen de partners sterker worden. De prijs van het verbreken van
een relatie wordt steeds hoger, wat een houding van berusting met zich mee kan
brengen (Hill en Kopp 1995). Bij relaties met ongelijkwaardige machtsposities, zal
van de minst machtige een hogere mate van aanpassing worden verwacht (zonder
discussie). Weer anderen leggen de nadruk op het ontstaan aanpassingsneigingen
als gevolg van intensieve interactie tussen twee personen (zie bv. Van Yperen
1990: 144 e.v.). Mensen die intiem met elkaar omgaan, worden door elkaar
beïnvloed en nemen als vanzelfsprekend gedrag en houdingen van elkaar over
(marital adjustment). Ten slotte liggen efficiencyoverwegingen ten grondslag aan
verminderde discussie. Partners die elkaar al enige tijd meemaken, ervaren dat het
vaak minder tijd en energie kost om een klus zelf uit te voeren, dan een ander ertoe
aan te zetten deze te klaren (in het kader van gelijkheid). 

Moors (1996) laat zien dat vooral vrouwen geneigd zijn hun drang naar
ongebondenheid na de huwelijkssluiting opzij te schuiven en hun familierol voorop
te stellen. Vrouwen blijken wel hun wensen ten aanzien van onderwijs, huwelijk en
gezin te realiseren, maar te falen in hun wensen ten aanzien van de combinatie
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gezin en arbeid. Het strookt met onderzoeken die zowel attitudes ten aanzien van
rolverdeling als het desbetreffende gedrag van partners meten. Deze laten zonder
uitzondering een discrepantie zien, die het grootst is bij vrouwen die een
evenwichtige rolverdeling nastreven. 

Onderzoek naar het verloop van de marital satisfaction gedurende de levensloop
brengt een duidelijke U-vormige curve aan het licht (Hill en Kopp 1995: 184 e.v.).
De dip bevindt zich rondom de fase waarin kleine kinderen deel uitmaken van het
gezin. Er zit een addertje onder het gras: dit onderzoek is meestal cross-sectioneel
van aard, waardoor generatie- en periode-effecten niet van elkaar onderscheiden
kunnen worden. Onderzoek waarin paren worden gevolgd gedurende hun
levenscyclus is schaars, maar heeft tot nu toe nog geen bewijs opgeleverd dat het
moment waarop een stel een kind krijgt een duidelijke verandering in marital
satisfaction teweegbrengt. White et al. (1986) hebben wel empirische
ondersteuning gevonden voor een samenhang tussen de verhouding van partners
enerzijds en het aantal concurrerende tijdsbestedingen anderzijds. Aangezien de
komst van kinderen de tijd behoorlijk onder druk zet, brengt deze gebeurtenis een
verandering in de relatie tussen de partners teweeg. 

Zolang een stel geen kinderen heeft, vergt het samenzijn beperkte aanpassing. Als
er kinderen worden geboren, moeten de dagelijkse schema’s echter veel meer op
elkaar aansluiten. Dit vereist veel overleg en het maken van keuzes, met soms
verstrekkende gevolgen. In deze periode worden dan ook de meeste conflicten
tussen partners geregistreerd. Zeker degenen die autonomie en zelfontplooiing
hoog in het vaandel hebben staan, ervaren een verandering van hun leven door de
komst van een kind. Niet alleen omdat zij hun vol geplande agenda’s volledig
moeten herzien, maar ook omdat dit degenen zijn die het meest hechten aan
persoonlijke autonomie en zelfontplooiing van het kind, en met het kind een
intieme relatie wensen op te bouwen. Doornenbal (1996) laat zien welke dilemma’s
het ouderschap nieuwe stijl met zich meebrengt. De sociale orde (= binding) binnen
deze huishoudens wordt tot stand gebracht door onderhandeling met respect voor
bestaande persoonlijke verschillen (= autonomie). Doornenbal stelt dat deze sociale
orde in principe wankel is, omdat het drie dilemma’s met zich meebrengt
(Doornenbal 1996: 211). Ten eerste staat de gelijkheid van alle gezinsleden op
gespannen voet met de beslissingsmacht van de ouders. Ten tweede wordt van de
ouders een persoonlijke visie op opvoeden verwacht en tegelijkertijd een twijfel aan
deze visie, zodat deze onderhandelbaar is. Ten derde is de opvoeding gericht op
zowel zelfontplooiing als op sociaal gedrag. Al met al een complexe, veel tijd en
energie vergende opgave, die bij veel van deze ouders gecombineerd moet worden
met twee betaalde banen. In de praktijk blijft er weinig tijd over voor persoonlijke
behoeften enerzijds en voor persoonlijke aandacht voor de partner anderzijds. De
kinderen krijgen een belangrijke plaats toebedeeld in het tijd- en aandachtsschema,
omdat het ouderschap een geheel vrijwillige en bewuste keuze is geweest en
beschouwd wordt als een psychologische opgave.
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De tevredenheid met het bestaan wordt bij degenen die kinderen hebben voor een
goed deel bepaald door de verhouding tussen hun idealen over en de
daadwerkelijke verdelingsarrangementen met hun partner (ook Ward 1993).
Doornenbal laat zien dat degenen die een traditioneel asymmetrisch arrangement
hebben gerealiseerd en zich oriënteren op ouderschap oude stijl, maar zich in feite
wel modern gedragen, tevreden zijn. Dit geldt ook voor degenen die een modern
symmetrisch arrangement hebben weten te realiseren en zich modern gedragen.
Ouders die geen echte keuze hebben gemaakt in type van ouderschap
(ambivalenten) en in een traditioneel dan wel overgangsarrangement verkeren, zijn
het minst tevreden. Doornenbal maakt melding van een innerlijke verdeeldheid van
ouders. Enerzijds stellen zij zich moderne arrangementen tot doel, anderzijds
hechten zij zeer aan de waarden die bij een traditionele opvoedingsstijl horen. In de
ogen van de auteur speelt het de huidige modern georiënteerde opvoeders parten
dat zijzelf vrijwel allemaal traditioneel zijn opgevoed. Ze hebben, in de termen van
Bourdieu waar de auteur zich van bedient, nog niet voldoende kapitaal opgebouwd
om hun idealen te verinnerlijken. Behalve de rolverdeling, zijn de kinderen zelf een
bron van conflict tussen ouders. Vrijwel alle ouders hebben met enige regelmaat
onenigheid over de juiste opvoedingspraktijk. 
Uit het vele onderhandelen en overleggen over de kinderen is langzaam aan een
nieuw type partnerschap ontstaan: het opvoedkundig partnerschap. Al pratende
leggen de partners opvoedkundige richtlijnen aan, waar ze beiden achter kunnen
staan. Degenen die een dergelijk partnerschap hebben weten te realiseren, stellen
duidelijk de opvoeding centraal in hun partnerrelatie en kunnen daarmee hun
keuzes op andere terreinen (minder of niet meer werken, verenging van het sociale
netwerk) voor zichzelf verklaren. Voorwaarde voor de ontwikkeling van een
opvoedkundig partnerschap is wederzijdse bereidheid om dit te realiseren.

De Jong en De Olde (1994) laten zien dat vrouwen die vóór de bevalling van hun
eerste kind de wens uiten om de taken na de geboorte met de partner te delen,
minder kans hebben op realisatie van deze wens dan vrouwen die de wens uiten de
taken traditioneel te verdelen. Ook is bekend dat een eenmaal in gang gezet
traditioneel patroon zeer moeilijk is om te buigen naar een modern verdelingsar-
rangement. De redenen waarom vrouwen eerder geneigd zijn hun egalitaire verde-
lingsverlangens te laten varen dan mannen bereid zijn hun traditionele wensen te
laten varen, zijn in dit boek al meermalen al besproken (hoofdstukken 3 en 8).
Zodra vrouwen en mannen ouder worden, gelden deze redenen in versterkte mate.
Op langere termijn blijken niet-vervulde gelijksheidsidealen toch de verhouding
met de partner negatief te beïnvloeden. Uit divers onderzoek kan worden
opgemaakt dat vrouwen die hun arbeidsambities ter wille van de gezinssituatie
hebben laten varen, veel ontevredenheid ervaren. Zo blijkt bijvoorbeeld uit
onderzoek van Vermulst en Gerris dat hoog opgeleide vrouwen die zijn gestopt met
werken, minder autonomie, vrijheid en onafhankelijkheid ervaren in hun relatie en
meer last hebben van depressies en rol restricties (Gerris 1996: 55).

Met het opgroeien van de kinderen en zeker nadat de kinderen het huis hebben
verlaten, vinden er wederom veranderingen plaats in de verhouding tussen
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partners. De geringe aanwezigheid dan wel volledige dagelijkse afwezigheid van
kinderen laten een herziening van de arbeidsdeling tussen partners en het
oppakken van eigen activiteiten toe. Volgens sommigen verhoogt dit vooral voor
vrouwen de huwelijkssatisfactie. Volgens anderen treedt met het uitvliegen van de
kinderen het lege-nestsyndroom in werking. Het gaat gepaard met een tijdelijke
depressie en zou vooral voor vrouwen een traumatische ervaring zijn (zie  Lam
1996: 40 e.v.). De werkelijkheid is genuanceerder. Lam heeft onderzoek verricht
onder paren die hun kinderen onlangs het huis hebben zien verlaten. De meeste
paren waren rond de 50 jaar oud toen de zogenoemde lege-nestfase haar intrede
deed. Ze hadden nog ongeveer een kwart van hun leven voor zich. Voorgaande
generaties zagen op veel hogere leeftijd hun laatste kind uit huis gaan en vaak was
al een van de ouders gestorven voordat dit feit zich voordeed. Lam schrijft:
“Vroeger [zij spreekt over de vorige eeuw, EH] was het ‘nest’ zelden leeg” (Lam
1996: 35). De lege-nestfase is een nieuw fenomeen en volgt rechtstreeks uit de
verlaging van het gemiddelde kindertal. Lam concludeert op basis van haar eigen
en beschikbaar buitenlands onderzoek dat “het lege-nestsyndroom als een algemeen
voorkomend verschijnsel naar het rijk der mythen kan worden verbannen” (Lam
1996: 206). Paren reageren verschillend op deze nieuwe fase in hun leven, van
algemene depressie is geen sprake en evenmin van een algemene opluchting. De
verschillen in beleving van deze fase hangen volgens Lam maar ten dele samen met
het vertrek van de kinderen, en zijn vooral terug te voeren op de manier waarop het
paar gedurende de gehele periode van samen zijn de relatie vormgaf. Lam maakt
onderscheid tussen drie typen relaties: het saamhorige type, het individuele type en
het ongelijkgestemde type (een combinatie van een saamhorige en een individuele
partner).  

De omgang tussen de partners verandert meestal wel nadat de kinderen het huis
hebben verlaten. De saamhorige vrouwen vinden na het vertrek hun partnerrol over
het algemeen het belangrijkste. Zij tonen een grote tevredenheid en vinden vooral
dat de relatie met hun partner na het vertrek van de kinderen is verbeterd. De meer
gezinsgerichte saamhorigen voelen zich, als enige groep, nog steeds op de eerste
plaats moeder. Met hun partnerrelatie zijn de laatsten wat minder tevreden. De
individuelen vinden, anders dan de saamhorigen, ofwel hun partnerrol het
belangrijkst, ofwel hun werksituatie. De kindgerichten onder hen zijn na het
vertrek van de kinderen wat minder tevreden met hun relatie dan de anderen. Het
vertrek van de kinderen heeft bij de individuele partners ofwel geen verandering
teweeggebracht, ofwel een verslechtering. De ongelijkgestemden ervaren
vergeleken bij de saamhorigen én de individuelen de meeste ontevredenheid. Het
vertrek van de kinderen heeft daar schijnbaar niet veel mee te maken. Wel is voor
te stellen dat de ongelijkgestemdheid aan de oppervlakte komt als partners meer
vrije tijd krijgen en minder dagelijkse gesprekspartners om zich heen hebben.
De conclusie die uit het voorgaande kan worden getrokken, luidt dat veranderingen
in partnerschap op hogere leeftijd met een groot aantal factoren van doen hebben,
waaronder de aan- en afwezigheid van kinderen. Als partners in de kinderfase geen
modus hebben kunnen vinden voor de omgang met elkaar, dan zal dit na het
vertrek van de kinderen niet anders zijn. Partners die erin zijn geslaagd om ook
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tijdens de kinderfase elkaar voldoende ruimte voor eigen verlangens te bieden,
zullen beter in staat zijn zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Lam concludeert
dat het voor echtparen in de lege-nestfase nog niet zo gek is om saamhorig te zijn
in onze individualistische maatschappij (Lam 1996: 218). Daar kan aan worden
toegevoegd: het is voor deze generatie niet gemakkelijk geweest om een individueel
gerichte relatie op te bouwen. De meeste van deze relaties zullen traditioneel zijn
begonnen en hebben zich ontwikkeld in een omgeving die vooral was ingericht op
saamhorige typen.

7.5. Samenvatting en conclusie

Verliefd, verloofd, getrouwd. Het rijtje hoort thuis in andere tijd. Trouwen doet niet
meer iedereen, verloven is uit, verliefdheid leidt lang niet altijd tot een relatie en
velen doorlopen meerdere malen een dergelijk of een alternatief rijtje.
Onveranderlijk is de behoefte aan een vaste duurzame relatie. De ontwikkeling tot
een relatie is, ondanks alle veranderingen, in elke periode te zien als een faserings-
proces. In dit hoofdstuk is de fase waarin gezocht wordt naar een partner (zoeken)
onderscheiden van de fase waarin een partner is gevonden, maar de definitieve
beslissing nog niet is genomen (selecteren) en van de fase waarin de relatie haar
beslag heeft gekregen (relatievorming). De uiteindelijke relatievorm heeft haar
wortels in de eerdere fasen. Het gehele proces staat onder invloed van tekenen des
tijds.

In de loop van deze eeuw is het accent in de verhouding tussen partners ver-
schoven, van gezamenlijkheid naar individualiteit. Deze verschuiving heeft veel te
maken met algemene demografische ontwikkelingen en meer egalitaire vrouw-
manverhoudingen. 

In het zoekgedrag is de verandering merkbaar aan het zoekgebied waarin een
partner wordt gezocht. Steeds vaker zoekt een alleengaande binnen het eigen
opleidingsniveau, steeds minder vaak binnen het eigen geografische gebied of de
religieuze-herkomstgroep. Vrouwen zoeken niet zozeer een man die de
kostwinnersrol kan vervullen, als wel een man met een vergelijkbare culturele
oriëntatie. Mannen zijn minder onverschillig over het opleidingsniveau van de
vrouw, enerzijds omdat zij steeds meer wordt gezien als verdiener, anderzijds
omdat dit de communicatiemogelijkheden vergroot. Binnen het selectieproces is de
verschuiving merkbaar aan de prominente plaats van communicatie over waarden
en aan het op de achtergrond raken van gezinsplanning. Er wordt meer gezocht
naar de juiste proporties van autonomie en gezamenlijkheid en een overeenkom-
stige emancipatiegezindheid. De nadruk op het emotionele en op autonomie in de
fasen vóór de bestendiging van de relatie heeft nadelen. Op het moment dat de
partners in praktische zin sterk van elkaar afhankelijk worden, namelijk als zij
kinderen krijgen, zijn zij nauwelijks voorbereid op daadwerkelijke taakverdeling.
Integendeel: als ouders zijn deze moderne denkers geneigd de zelfontplooiing van
de kinderen voorop te stellen. Onevenredig vaak komt het merendeel van de
zorgtaken op het bordje van de vrouw terecht en de hoofdmoot van de betaalde
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Homogaam: huwelijk op relatie tussen twee personen van gelijke achtergrond.1

Waarbij zij specifiek doelde op de gevolgen van een al te geindividualiseerde samenleving voor2

informele zorgverlening.

arbeid bij de man, alle emancipatiegezinde attitudes in eerdere fasen ten spijt. Het
verschil is wel dat er nu ruimte is om uiting te geven aan ontevredenheid. Bij de
jongste generatie heerst een groeiend besef van de praktische problemen die hen
tegen die tijd te wachten staan. Zij stellen dit al eerder aan de orde met potentiële
kandidaten voor een partnerrelatie. Het lijkt erop dat de generatie die zich vooral
een emancipatie-attitude heeft eigen gemaakt, een generatie voort heeft gebracht
die het gedachtegoed omzet in gedrag. En dat de lijn gezamenlijkheid ------>
individualiteit zich voortbeweegt naar  -----> gezamenlijke individualiteit. Van
twee-in-eenheid, naar twee eenheden, naar twee-en-eenheid. 

De accentverschuivingen zijn te vinden binnen alle generaties van relaties. Dat
betekent dat ook partners die al jaren bij elkaar zijn zich, vaak niet zonder moeite,
door individualiserings- en emancipatietendensen hebben laten beïnvloeden.
Ondanks het feit dat hun relatie gestart is op basis van vanzelfsprekende taakver-
vullingen, en gezinsvorming tot voornaamste doel had, hebben sommige vrouwen
bijvoorbeeld de arbeidsmarkt herbetreden en daarmee een stuk autonomie
verkregen. Andere paren hebben gaandeweg meer zorgtaken verdeeld. Soms komt
er pas verandering als de kinderen het nest hebben verlaten en de partners opnieuw
een relatie met elkaar moeten opbouwen.

De verschuivingen in de richting van meer autonomie, individuele ontplooiing,
sekseneutrale taakinvulling en een overlegstructuur zijn binnen de generaties niet
even sterk voor elke groep geweest. De nieuwe verworvenheden zijn vooral
zichtbaar als de vrouw zich in een relatie een economisch zelfstandige positie kan
en wil verwerven. Voor deze vrouwen levert de energie die zij hebben gestoken in
individuele ontplooiing het meeste op. Vrouwen die weinig te verwachten hebben
van de arbeidsmarkt, leggen hun toekomst liever in gezinsvorming. In feite
betekent autonomie bij deze vrouwen dat zij zich het gebied van huishouden en
gezin zo veel mogelijk toe-eigenen. Vaak gaat deze constructie gepaard met een
onevenredige machtsverhouding tussen de partners. Maar ook bij deze paren zijn
veel vanzelfsprekendheden vervangen door discussie, bijvoorbeeld over de
huishoudelijke taken en beslissingen aangaande de kinderen. Behalve arbeidspar-
ticipatie van vrouwen speelt het inkomen een rol. Degenen die voldoende middelen
van bestaan hebben, kunnen het zich permitteren om de aandacht te verleggen naar
emotionele zaken en zelfontplooiing. Voor anderen is het nog steeds van het eerste
belang een partner te kiezen op basis van de mogelijkheden om een inkomen te
verwerven en een huishouden draaiende te houden.

Noten bij hoofdstuk 7
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8  KEUZE VOOR EN BELEVING VAN MOEDERSCHAP EN VADERSCHAP

Trudie Knijn (UU)

8.1 Inleiding

Keuze is de leuze, ook als het gaat om het krijgen van kinderen. Tegenwoordig
hoeft niemand meer kinderen te krijgen als hij of zij dat niet wil, en toch wordt
hiervoor op grote schaal gekozen. Ondanks dat vrouwen weten dat het krijgen van
kinderen hun financiële zelfstandigheid en hun loopbaan schaadt en dat ongeveer
30% van de huwelijken eindigt in een echtscheiding met het risico van het
alleenstaand moederschap, ondanks het feit dat mannen opzien tegen het verlies
aan vrijheid dat het gevolg is van het krijgen van kinderen, en ondanks dat
kinderen hun ouders heel veel geld kosten, worden er elk jaar in Nederland rond de
195.000 kinderen geboren.

Is er dan toch iets te beleven aan het ouderschap? Iets dat mensen die besluiten
geen kinderen te krijgen misschien over het hoofd zien? Of bestaat er een behoefte
aan voortplanting, die de rationele afweging van kosten en baten van het ouder-
schap te boven gaat? Of is het uiteindelijk toch de ‘macht der gewoonte’ waardoor
mensen die zich voortplanten zich laten leiden? Met andere woorden: waarom
krijgen vrouwen en mannen kinderen in een tijdsgewricht waarin de beslissing
voor het niet krijgen van kinderen ook tot de mogelijkheden behoort? In dit
hoofdstuk zal duidelijk worden dat zowel mannen als vrouwen vooral emotioneel-
affectieve redenen hebben om kinderen te krijgen. Er zal worden nagegaan of hun
verwachtingen ook uitkomen als de kinderen er eenmaal zijn, en ook wat het
hebben van vooral emotionele redenen voor het krijgen van kinderen betekent voor
de taakverdeling tussen ouders. Hoe verdelen vaders en moeders de zorg voor de
kinderen en het huishouden, nu voor beide seksen geldt dat men het opbouwen van
een intieme relatie met de kinderen zo belangrijk vindt? En ten slotte, met welke
(maatschappelijke en psychische) belemmeringen hebben moeders en vaders te
maken bij het geven van de door hen gewenste vorm aan het ouderschap?
Omdat dé ouder-kindrelatie niet bestaat, zijn enige voorbehouden op hun plaats. Zo
zorgt de historische dynamiek voor variatie in zowel de motivatie voor, als de
beleving van het vader- en moederschap. Niets lijkt zich zo snel te ontwikkelen als
de normen en praktijken van ‘goed ouderschap’. In het dagelijks leven van jonge
ouders verandert veel en snel. Het ouderschap waaraan ouders in de jaren zeventig
begonnen, is een ander ouderschap dan dat van ‘startende ouders’ in de jaren
negentig. Vooral de dagelijkse omgangsvormen zien er anders uit, maar ook de
setting is een andere: het via de agenda’s structureren van de tijd voor kinderen, de
mogelijkheid om (onbetaald) ouderschapsverlof op te nemen, de steeds wisselende
richtlijnen voor de verzorging van baby’s en kleuters en het fysiotherapeutisch
laten begeleiden van driejarigen die zich motorisch minder goed lijken te
ontwikkelen, zijn voorbeelden van de snelle veranderingen in normen en praktijken
van het ouderschap (zie ook Schöttelndreier 1995). 
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Daarnaast gelden verschillende ouderschapsnormen en -praktijken voor
verschillende sociale groepen. De relatie tussen de vader en moeder, hun invulling
van het ouderschap en daarmee de ouder-kindrelatie kunnen behoorlijk variëren al
naar gelang de sociale klasse, religieuze overtuiging en etnische afkomst van de
ouders (Brinkgreve en Van Stolk 1996). De keuze voor en beleving van het
ouderschap is op dit moment waarschijnlijk heterogener van karakter dan twintig
jaar geleden en dat geldt ook voor de leefvorm waarin en de wijze waarop moeders
en vaders hun kinderen opvoeden. Behalve dat er nu meer alleenstaande moeders
zijn dan rond 1970 nog het geval was, is - in samenhang daarmee - ook het aantal
vaders met een ‘tweede gezin’ nu groter dan toen, en leeft nu een kleine maar toch
substantiële groep ouders in collectieve woonvormen of als homoseksueel ouder-
paar (zie De Kanter 1996 en zie ook hoofdstuk 4). Pluriformisering van leefvormen
en ouderschapspraktijken is meer dan een sociaal-demografisch gegeven, het is
vooral ook een indicatie van de differentiatie van gezinsnormen en van een herzie-
ning van algemene richtlijnen voor goed ouderschap. Er zal voorts rekening mee
worden gehouden dat hetgeen Jessie Bernard twintig jaar geleden al voor het
huwelijk stelde, ook voor het ouderschap geldt: er is niet sprake van één type
ouderschap, maar van twee, dat van háár en dat van hém (Bernard 1974). Gelukkig
is er ondertussen onderzoeksmateriaal beschikbaar waarin ook zijn ervaring met
het ouderschap aan de orde komt.

8.2 Kinderen; een maatschappelijk en persoonlijk dilemma

Uit hoofdstuk 2 komt naar voren dat de mogelijkheid om planmatig te beslissen
over het al dan niet krijgen, van kinderen de afgelopen decennia heeft geleid tot
verschuivingen in het aantal kinderen dat geboren wordt en in de fasering van de
gezinsvorming van Nederlandse mannen en vrouwen. Er is sprake van verschillen-
de tendensen; in de eerste plaats beweegt het aantal kinderen dat per vrouw wordt
geboren zich sinds de jaren zeventig op een stabiel laag niveau, terwijl de leeftijd
waarop vrouwen moeder worden gestaag toenam en nog steeds toeneemt. Dit
patroon wordt gevolgd door vrouwen uit alle bevolkingscategorieën, maar vooral
hoger opgeleide vrouwen worden laat moeder. Daarnaast is er sprake van fragmen-
tatie van het standaardpatroon van gezinsvorming; de onderlinge verschillen tussen
vrouwen zijn relatief groot. Zowel binnen de groep allochtone vrouwen als bij
autochtone vrouwen varieert het aantal kinderen dat men krijgt alsmede de leeftijd
waarop en de leefvorm waarin men kinderen krijgt (zie ook Hooghiemstra en
Niphuis-Nell 1995).

Beide tendensen wijzen erop dat voor de overgrote meerderheid van vrouwen het
krijgen van kinderen niet meer een godsgeschenk is of, prozaïscher, het natuurlijke
gevolg van seksueel contact tussen man en vrouw. Als het krijgen van kinderen zijn
vanzelfsprekendheid verliest, ontstaat de behoefte aan een nieuwe legitimering,
zowel op maatschappelijk als op persoonlijk niveau. De vraag ‘wil ik kinderen’ is
ingebed in een sociaal en cultureel kader, waarin het belang van het hebben van
kinderen al dan niet onderschreven wordt. Het heeft er veel van weg dat de
legitimering voor het krijgen van kinderen op dit moment niet eenduidig is. Naar
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aanleiding van allerlei met het hebben van kinderen verbonden (beleidsmatige)
beslissingen, worden discussies gevoerd over wie er nou eigenlijk baat heeft bij
kinderen. De ouders en de samenleving komen daarbij tegenover elkaar te staan als
‘belanghebbenden’. Zo werd onlangs aan de Universiteit van Utrecht de financiële
compensatie voor het ouderschapsverlof gereduceerd, met het argument dat ouders
al onevenredig veel profiteren van de beschikbare gelden voor bijzondere arbeids-
voorwaarden. Het hebben van kinderen is vooral een persoonlijke aangelegenheid,
was de daaraan ten grondslag liggende gedachte. Ook in discussies over de hoogte
van kinderbijslag en studiebeurs en de betaling van kinderopvang zijn vaak
dergelijke argumentaties te vernemen. ‘Als ik liever een mooie auto rijd dan een
kind heb, krijg ik toch ook geen subsidie’ is een statement dat vaak gehoord wordt.
Diegenen die van mening zijn dat kinderen vooral een privé-aangelegenheid van de
ouders zijn, gaan ervan uit dat de bevolking van Nederland omvangrijk genoeg is,
dat kinderen vooral een emotionele betekenis voor hun ouders hebben en vergelijk-
baar zijn met andere luxeartikelen waar je als consument nu eenmaal ook iets voor
over moet hebben (Kooy 1975; Van Setten 1986). 

Een heel ander geluid is te beluisteren bij degenen die vooral wijzen op de
betekenis van kinderen als collectief goed, op de nadelen van een kindarme
samenleving voor de instandhouding van de sociale zekerheid (waaronder de
AOW), op de ongewenste sociale ongelijkheid tussen mensen met en zonder
kinderen, en op de negatieve gevolgen voor de emancipatie van vrouwen van het
ontbreken van een goed ouderschapsbeleid ten aanzien van de betaalde arbeid.
Teneinde te voorkomen dat er steeds minder kinderen geboren worden omdat
vooral vrouwen niet langer bereid zijn eenzijdig de nadelen van het hebben van
kinderen te dragen, pleiten zij voor een kindgericht overheidsbeleid of, zoals het
recentelijk genoemd wordt: ‘gezinsbeleid’ (zie o.a. Frinking 1988). 

In hoeverre werken beide aspecten, het persoonlijk en het maatschappelijk belang
van het krijgen van kinderen, nu door in de persoonlijke motieven van vrouwen en
mannen? Een aantal Nederlandse studies naar de motivatie voor moederschap, naar
vrijwillige kinderloosheid en naar een ambivalente kinderwens wijst uit dat beide
aspecten voor vrouwen inderdaad een belangrijke rol spelen (Niphuis-Nell 1981;
Den Bandt 1982; Van Luijn en Parent 1990; Van Luijn 1990 en 1996). In de
afwegingen over het krijgen van kinderen worden, zoals te verwachten was, maat-
schappelijke factoren door geen van de (potentiële) moeders als reden genoemd om
kinderen te krijgen: men krijgt nou eenmaal niet kinderen omdat dat goed voor de
samenleving zou zijn. Het tegendeel is wel het geval: als vrouwen geen kinderen
willen krijgen, als ze twijfelen over het krijgen van kinderen of als ze negatieve
motivatie hebben voor het krijgen van kinderen, dan zijn die, behalve tot negatieve
jeugdervaringen, vrijwel altijd te herleiden tot het ontbreken van maatschappelijke
steun voor moeders om kinderen en werk te combineren. Vrouwen die geen
kinderen willen of ernstig twijfelen over het krijgen van kinderen, doen dat omdat
ze verwachten door de kinderen aan huis gebonden te worden en hun werkperspec-
tieven te moeten reduceren, omdat ze vinden dat er te weinig mogelijkheden zijn
voor werkende moeders en omdat ze hun opvattingen over hoe ze als vrouw met
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kinderen willen leven niet kunnen realiseren in de huidige samenleving. Uit de
diverse onderzoeken die wat dit betreft verricht zijn, komt een tamelijk eenduidige
conclusie naar voren: de anticipatie van vrouwen op de moeilijke combineerbaar-
heid van het participeren op de arbeidsmarkt enerzijds en het verzorgen van de
kinderen anderzijds leidt tot uitstel van de geboorte van het eerste kind of tot
vrijwillige kinderloosheid (Niphuis-Nell 1981; Den Bandt 1982; Van Luijn en
Parent 1990; Van Luijn 1996).

Opvallend is daarbij dat vooral Nederlandse, Britse en Duitse vrouwen problemen
lijken te hebben met de moeilijke verenigbaarheid van werk en kinderen. Voor elk
van deze landen geldt dat het krijgen van kinderen lang uitgesteld en niet zelden
afgesteld wordt. Niphuis-Nell (1992) zoekt de verklaring daarvoor in de combinatie
van de volgende factoren: in alle drie de landen was (is) er sprake van een ideologie
waarin voor elk van de seksen een afzonderlijke taak was weggelegd; voor mannen
gold primair de kostwinnersverantwoordelijkheid en voor vrouwen het verzorgen
van huis en haard. Deze complementaire kostwinner- en moederschapsideologie
werd in de naoorlogse jaren structureel, financieel en cultureel verankerd in de
verzorgingsstaat; kostwinnerscompensaties, ontslag voor gehuwde vrouwen, het
gratis meeverzekeren van echtgenotes in nagenoeg alle sociale en volksverzeke-
ringen in combinatie met een krachtig appèl op het huisvrouwschap boden vrouwen
noch mannen veel ruimte om van hun ‘natuurlijke’ positie af te wijken (Moree
1992). De internalisering van deze scheiding der seksen heeft ertoe geleid dat tot
op dit moment nog altijd sterk geloofd wordt in het belang van de altijd aanwezige
moeder en dat nog steeds nauwelijks rekening gehouden wordt met moeders en
vaders die het zorgen voor kinderen combineren met een baan buitenshuis. Het is al
vaker geconstateerd, maar een samenleving waarin rigide schooltijden heersen,
kostwinnerstoeslagen het werk van de gehuwde vrouw ontmoedigen, ondersteuning
van alleenstaande moeders tamelijk genereus is, en kinderopvang zwaar tekort
schiet, kweekt het besef dat de moeder allereerst voor haar kinderen dient te zorgen
en dat haar deelname aan de arbeidsmarkt van secundair belang is. Het uitstellen of
zelfs afstellen van het krijgen van kinderen door Nederlandse vrouwen - en
mannen - moet tegen deze achtergrond begrepen worden. Nog steeds ontbreekt het
aan structurele mogelijkheden om ouderschap en werknemerschap goed te combi-
neren. En ondertussen zijn er steeds meer vrouwen - en een heel kleine groep
mannen - die zo’n combinatie wel als ideale levensstijl zien. 

De kentering in het op het volledig moederschap gebaseerde gezinssysteem vond
plaats in de jaren zeventig. Vanaf die periode neemt het aantal hoger opgeleide
vrouwen dat wil (blijven) deelnemen aan de arbeid stelselmatig toe, terwijl er
tegelijkertijd een maatschappelijke en economische behoefte ontstaat aan blijvende
arbeidsdeelname van vrouwen. Vanaf dat moment ook wordt in toenemende mate
zichtbaar dat het moederschap zowel een maatschappelijk als een persoonlijk
dilemma vormt. Het maatschappelijk dilemma hangt samen met de ervaren nood-
zaak om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen, terwijl er tegelijkertijd
op politiek en cultureel niveau weerstand blijft bestaan om vrouwen als volwaardige
werknemers te erkennen. De noodzaak van de arbeidsdeelname van vrouwen wordt
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op macroniveau ingegeven door de ontgroening en de vergrijzing en door de groei
van die sectoren van de economie waarin veel behoefte aan vrouwelijke werk-
nemers is, met name de zakelijke en persoonlijke dienstverlening (SCP 1996). De
politieke en maatschappelijke weerstand om aan deze veranderende economische
situatie tegemoet te komen, is vooral terug te voeren op de verankering van het idee
dat zorgen en verzorgen nu eenmaal een vrouwelijke aangelegenheid is.
Werkgevers (incl. de overheid als grootste werkgever) geven er keer op keer blijk
van niet goed om te gaan met werknemers (vooral vrouwen maar ook mannen) die
een baan met zorg (willen) combineren en ook voor het overige heeft zo’n werk-
nemer weinig te verwachten. Kinderopvang schiet tekort, verlofmogelijkheden zijn
tot op dit moment beperkt (zie hoofdstuk 10) en er zijn nauwelijks beleidsverant-
woordelijken in de publieke en de private sector te vinden die het belang van werk-
nemers met zorgverantwoordelijkheid prioriteit geven.

Het persoonlijk dilemma van vrouwen is met dit maatschappelijk dilemma
rechtstreeks verbonden. Voor vrouwen die moeder zouden willen worden, speelt de
discrepantie tussen enerzijds de wens om kinderen te krijgen en daar gedeeltelijk
zelf voor te zorgen en anderzijds de behoefte om aan de arbeidsmarkt deel te
blijven nemen. Verschillende categorieën vrouwen gaan op verschillende manieren
met deze discrepantie om (Niphuis-Nell 1992).
- Vrouwen die willen stoppen met werken bij het krijgen van kinderen, stellen de

komst van kinderen uit, omdat ze eerst een zo goed mogelijke arbeidspositie
willen verwerven; hiermee bereiden ze een goede terugkeer naar de
arbeidsmarkt voor.

- Sommige vrouwen die werk en kinderen willen combineren, stellen de komst
van kinderen uit, omdat ze eerst een goede vaste plaats op de arbeidsmarkt
willen verwerven die de combinatie realiseerbaar maakt.

- Andere vrouwen die willen blijven werken na de komst van kinderen, zien
geen mogelijkheid voor een goede combinatie en neigen naar langdurig uitstel
en eventueel afstel van het krijgen van kinderen.

Dat de neiging om van het krijgen van kinderen af te zien of de geboorte van het
eerste kind uit te stellen het meest zichtbaar is bij hoog opgeleide vrouwen en bij
vrouwen met weinig stereotype sekseopvattingen is logisch: zij kunnen verwachten
dat zij de hoogste prijs betalen en het meest aangetast worden in hun zelfwaarde-
ring, als de combinatie van werken en moederschap niet te realiseren is. Maar ook
middelbaar en lager opgeleide vrouwen en vrouwen met traditionele moederschaps-
opvattingen ontsnappen niet aan het dilemma; ook voor deze groepen geldt dat de
leeftijd waarop het eerste kind geboren wordt, stijgt (CBS 1994). Turkenburg
(1995) wijst er overigens op dat ondanks de duidelijk aanwezige baanaspiraties bij
een deel van de door haar onderzochte jonge lager opgeleide vrouwen, het uitstel
van het krijgen van kinderen daar niet direct toe te herleiden is. Vaker worden
argumenten als ‘het voorlopig willen behouden van mijn vrijheid’ gebruikt bij het
verwoorden van het uitstelgedrag. Lager opgeleide vrouwen die sterke baanaspira-
ties hebben, proberen vooral een baan te combineren met het krijgen van kinderen.  
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Omdat het persoonlijk dilemma van vrouwen voor een aanzienlijk deel samenhangt
met het maatschappelijk dilemma over het belang van en de verantwoordelijkheid
voor het krijgen van kinderen, is het niet verbazingwekkend dat individuele
oplossingsstrategieën zelden succesvol zijn. Van Luijn (1996) moest in haar
onderzoek onder vrouwen die (ooit) twijfelden over het krijgen van kinderen dan
ook tot de conclusie komen dat een relatief groot deel van hen na de geboorte van
de kinderen hun vrees bewaarheid zag worden: de combinatie van moederschap en
werken was ondanks al hun pogingen er een goede vorm voor te vinden, niet goed
geslaagd. Vandaar waarschijnlijk dat veel (potentiële) moeders verwachten dat
verbetering van het ouderschapsbeleid ertoe kan bijdragen dat zij eerder kinderen
zouden krijgen, meer kinderen zouden krijgen of het moederschap meer naar eigen
inzicht vorm zouden kunnen geven (Keuzenkamp 1994; Van Luijn 1996).

Het bovengeschetste dilemma speelt niet alleen een rol bij volwassen vrouwen; ook
tienermeisjes anticiperen op wat in jeugdonderzoek het ‘dubbele levensperspectief’
wordt genoemd. Terwijl de arbeidsoriëntaties van meisjes op de middelbare school
vergelijkbaar zijn met die van de jongens van dezelfde leeftijd, zijn meisjes veel
somberder over hun arbeidskansen, maken ze zich druk over de mogelijke
combinatie van werk en kinderen, en stellen vooral de lager opgeleide meisjes zich
voor dat zij tijdelijk stoppen met werken als ze kinderen krijgen (Peters en
Ravesloot 1990; Peters en Du Bois-Reymond 1990). 

Worstelen mannen nu op vergelijkbare wijze met het (aanstaand) ouderschap en
welke afwegingen maken zij? Helaas wordt aan mannen pas zeer recentelijk
aandacht besteed in onderzoek naar ouderschap. Uit het eerste Nederlandse
onderzoek naar de motivatie van mannen voor het ouderschap (Jacobs 1995) zijn
echter wel tendensen af te leiden. Bij volwassen mannen die geen kinderen willen
of daar sterk over twijfelen, speelt de overweging dat het krijgen van kinderen
moeilijk te combineren is met het hebben van een baan een belangrijker rol dan bij
mannen die een kind willen krijgen of er al een hebben. Maar veel belangrijker nog
is de angst dat het hebben van kinderen de persoonlijke vrijheid beperkt, men door
kinderen gehinderd wordt in allerlei activiteiten en de wat diffuse uitspraak dat
‘men nog niet toe is aan het hebben van kinderen’ (Jacobs 1995). Uit jeugdonder-
zoek blijkt vervolgens dat jongens veel meer dan meisjes een traditionele taak- en
arbeidsverdeling voor ogen hebben en zichzelf vooral zien als toekomstige kost-
winners (Peters en Du Bois-Reymond 1990; Oechse en Zoll 1992). Dat wil niet
zeggen dat jongens daarom niet geneigd zijn om het krijgen van kinderen voor zich
uit te schuiven. Zij hebben daar echter andere redenen voor dan meisjes, hetgeen te
maken heeft met een verschil in de perceptie van de consequenties van het ouder-
schap. Conform de resultaten van het onderzoek van Jacobs, blijkt bijvoorbeeld uit
een studie onder Duitse jongeren dat jongens de verplichtingen die uit het ouder-
schap voortvloeien vrezen; de gebondenheid aan een baan en het gezin wordt door
hen gezien als het einde van de adolescentieperiode, en dat vormt voor jongens de
belangrijkste reden om het vaderschap uit te stellen (Oechsle en Zoll 1992).  
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8.3 Emotionalisering van de ouder-kindrelatie

Waarom willen vrouwen en mannen gezien al deze voorbehouden dan toch
kinderen en krijgen ze ze ook? Die vraag blijft, ondanks het vele onderzoek naar de
motivatie voor ouderschap, moeilijk te beantwoorden. Immers, terwijl de motieven
om geen kinderen te krijgen of de komst van kinderen uit te stellen, gemakkelijk te
concretiseren zijn - in materiële en sociale kosten, zoals financiën, loopbaan, een
druk bestaan, verlies van vrijheid -, geldt dat voor de motieven om wél kinderen te
krijgen veel minder. Mensen - vrouwen en mannen - krijgen kinderen om redenen
die te maken hebben met moeilijk te verwoorden, onduidelijke en diffuse persoon-
lijke behoeften, zoals de behoefte aan een gezinsleven, een intieme relatie met
eigen kinderen, of de behoefte aan huiselijke gezelligheid. Ook opvattingen over
wat een goed leven is, spelen in de motivaties voor het krijgen van kinderen een
rol; kinderen geven een doel en zin aan het leven, het hebben van verantwoorde-
lijkheid voor opgroeiende kinderen en het opvoeden en verzorgen van kinderen zijn
in dat verband belangrijke aspecten. Ten slotte oefenen ook waarden en normen
hun invloed uit op de motivatie voor het krijgen van kinderen. Daartoe horen
bijvoorbeeld het idee dat een gezin pas compleet is als er kinderen zijn of dat
mensen pas volwassen zijn als ze kinderen krijgen. Uit de eerdergenoemde onder-
zoeken naar de motivatie voor moederschap komt naar voren dat voor de meeste
vrouwen emotioneel-affectieve redenen doorslaggevend zijn bij de beslissing om
kinderen te krijgen (Niphuis-Nell 1981; Den Bandt 1982; Knijn 1986; Van Luijn
en Parent 1990; Van Luijn 1996). Datzelfde geldt overigens voor mannen. Vaders,
of mannen die al weten dat ze een kind willen krijgen, zeggen dat hun motivatie
vooral bestaat uit het niet willen missen van de ervaring om een kind te zien
opgroeien en het willen geven van liefde en affectie aan eigen kinderen. Ook het
idee dat kinderen zin geven aan het leven en het voor kinderen willen zorgen, zijn
voor mannen belangrijke motieven om vader te worden (Jacobs 1995).   
Bij zowel vrouwen als mannen geven dus uiteindelijk de behoefte aan het op-
bouwen van een gezinsleven en de daarvan verwachte emotioneel-affectieve
behoeftebevrediging de doorslag bij de beslissing om moeder, respectievelijk vader
te worden. Voldoet het hebben van kinderen uiteindelijk aan deze, hooggespannen,
verwachtingen? In hoeverre beantwoordt het hebben van kinderen aan de emotio-
neel-affectieve behoeften van de ouders en welke pogingen ondernemen ouders om
het gewenste ouderschap te realiseren? Ouderschap betekent immers ook opvoeden,
grenzen stellen en disciplineren. Welke pedagogische doelen en middelen stellen
vaders en moeders, en wat komt daarvan terecht als de kinderen er zijn? 

Onder de titel Monsters van kinderen, draken van ouders schetst Mirjam
Schötteldreiern (1995) een tamelijk somber en ironisch beeld van het moderne
ouderschap. In haar impressies van het dagelijks leven van hedendaagse jonge
ouders zijn vooral hun krampachtige pogingen om verschillende moderne levens-
doelen te verenigen opvallend. Vaders en moeders van jonge kinderen willen
mobiel blijven, genieten van het leven, hard werken om ook de werkambities te
bevredigen, een b(l)oeiend sociaal leven leiden en tegelijkertijd op alle mogelijke
manieren blijk geven van goed ouderschap. Vooral de beschrijving van wat
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vandaag de dag onder goed ouderschap verstaan wordt, neemt in dit boek hilarische
vormen aan: ouders zouden zo gespitst zijn op allerlei mogelijke kleine en grote
belemmeringen in de ontwikkeling van het kind, dat ze in hoge mate anticiperen op
eventuele verstoringen daarvan. En terwijl ouders zich uitputten in een voort-
durende stimulering van het kind (via een rijk gevarieerd arsenaal aan speelgoed,
een overdosis aan culturele verrijkingsmiddelen en fysieke training), en gecon-
centreerd zijn op een voortdurende zorg voor het lichamelijk en geestelijk welbe-
vinden van het kind, komen uiteindelijk toch hun eigen behoeften in het gedrang.
Het droeve resultaat van dit ambitieus ouderschap is, volgens Schötteldreiern, dat
ouders terechtkomen in een belangenconflict tussen hun eigen behoeften en de
veronderstelde behoeften van het kind. Een conflict dat ze vervolgens proberen op
te lossen door pappen en nathouden. Deze pedagogische weifelachtigheid komt tot
uitdrukking in het onderhandelen met kinderen die daar nog niet aan toe zijn en
het uit de weg gaan van ouderlijke verantwoordelijkheid. Uiteindelijk leggen de
ouders het loodje, gaan ze ten onder in oververmoeidheid en onderschikken ze zich
aan de door hen ooit zo gewenste kinderen.

Hoewel het hier een journalistieke uitvergroting betreft, waarin noodzakelijkerwijs
nuances ontbreken, raken Schöttelndreier’s observaties wel aan de kern van de
beleving van het hedendaags ouderschap. Ook in meer wetenschappelijke studies
van het hedendaags ouderschap wordt gesignaleerd dat ouders vooral op zoek zijn
naar hoe zij het onderhouden van een min of meer gelijkwaardige relatie met hun
kinderen kunnen combineren met pedagogische doeleinden waarvoor ten minste
een zekere gezagsrelatie noodzakelijk is. 

Het belang dat ouders hechten aan een emotioneel-affectieve relatie met de
kinderen, waarin gelijkwaardigheid en de zelfontplooiing van kinderen centraal
staan, is een vrij recente ontwikkeling in de ouder-kindrelatie. Verschillende
studies naar de beeldvorming van het moederschap in de op vrouwen gerichte
media laten zien dat de verspreiding van deze opvoedingswaarden dateert van de
jaren zestig. Hoewel in die tijd morele waarden de opvoedingsverhouding
domineerden, was het ook toen al zo dat, binnen de grenzen van het handhaven van
afstand tot en respect voor de ouders, vooral de moeder verantwoordelijk was voor
het onderhouden van de communicatieve en relationele aspecten van het
gezinsleven (Brinkgreve en Korzec 1978; Knijn en Verheijen 1983). Het onderzoek
naar historische ontwikkelingen in gezinsverhoudingen van Van Setten (1986)
bevestigt dit: een affectieve moeder-kindrelatie werd in de naoorlogse jaren alge-
meen onderschreven. Maar het creëren van een eigen kinderwereld, een affectieve
vader-kindrelatie en waardering voor intensieve betrokkenheid van beide ouders bij
de kinderen wordt in die naoorlogse periode nog vooral aangetroffen bij midden-
klassegezinnen. Pas aan het eind van de jaren zestig ontwikkelen ook agrarische en
arbeidersgezinnen waardering voor deze opvoedingsstijl. Sindsdien domineren
psychologische en relationele in plaats van morele waarden de opvoedingsstijl, en
worden niet alleen de moeders, maar ook vaders aangesproken op hun relationele
en communicatieve kwaliteiten ten behoeve van de ontwikkeling en het welzijn van
de kinderen. De hiërarchische en autoritaire benadering van kinderen die tot het
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begin van de jaren zestig - en in sommige gezinnen nog enige tijd daarna -
domineerde, heeft vanaf het einde van dat decennium plaatsgemaakt voor de norm
van de autoritatieve opvoedingsstijl. Ouders worden nu verondersteld hun kinderen
op te voeden via een evenwichtige combinatie van het bieden van steun en het
uitoefenen van gezag. Autoritatieve ouders balanceren tussen stimulering van de
ontwikkeling van het kind en het stellen van regels, en vooral houden ze de
communicatie met de kinderen open (Maccoby en Martin 1983; Walkerdine en
Lucey 1989; De Hart 1992; Rispens et al. 1996).

Deze opvoedingsstijl wordt op dit moment vrij algemeen onderschreven, ongeacht
de leefvorm van de ouders. Onderzoek naar Nederlandse alleenstaande moeders
laat zien dat zij wat dit betreft niet afwijken van de nu dominante opvoedings-
waarden. Alleenstaande moeders onderschrijven bijvoorbeeld in hoge mate dat het
vooral relationele en communicatieve vaardigheden zijn die van belang zijn in de
opvoeding (Bosman 1993). Voorzover alleenstaande ouders het gevoel hebben
tekort te schieten, betreft het datgene wat ze hun kinderen aan materiële en sociale
bagage kunnen meegeven. Een aanzienlijk deel van de alleenstaande moeders leeft
onder de armoedegrens, waardoor ze niet aan de veronderstelde materiële behoeften
van de kinderen tegemoet kunnen komen. Maar meer nog hebben zij er last van dat
ze, om diezelfde reden, hun kinderen niet kunnen laten deelnemen aan sociale
activiteiten, bijvoorbeeld aan vormen van georganiseerde sport en spel (Van Gelder
1987; Bosman 1993). 

De opvoedingswaarden van uit Suriname en de (Nederlandse) Antillen afkomstige
alleenstaande moeders verschillen wel van het dominante patroon. Deze moeders
hechten de meeste waarde aan disciplinering en het bijbrengen van fatsoens-
normen, maar zij signaleren wel dat zij al veel minder streng zijn dan hun eigen
moeder (Van Dijke en Terpstra 1990). Ook uit Marokko afkomstige gezinnen in
Nederland kenmerken zich veel meer dan andere Nederlandse gezinnen door een
sterke gezagsrelatie; met name de verantwoordelijkheid van de vader voor de
eerbaarheid van de dochters draagt ertoe bij dat de opvoedingsrelatie nog sterk door
de moraal bepaald wordt (Brouwer 1995).

In het begin van de jaren negentig lijkt er, tenminste als we op de berichten uit de
massamedia moeten afgaan, een kentering op te treden. Deze uit zich in twee
uiteenlopende tendensen. Enerzijds blijkt uit de op moeders gerichte vrouwen-
bladen in 1990 dat de grenzen van de moederlijke sensitiviteit en responsiviteit
bereikt zijn. Adviseurs in de vrouwenbladen trekken deze grenzen daar waar de
opvoedingscapaciteiten en de regels van het gezin als leefsysteem onder druk
komen te staan als te veel tegemoetgekomen wordt aan kinderlijke wensen en
verlangens. Met name tieners, maar ook heel jonge kinderen, blijken hun ouders tot
wanhoop te kunnen drijven. In de deskundige adviezen wordt dan ook vooral
gesuggereerd dat ouders hun kinderen moeten leren zich aan de huisregels te
houden en medeverantwoordelijkheid te dragen voor het prettig samenleven van
alle leden van het gezin. Het moederschap wordt in deze bladen voorgesteld als de
centrale positie in een evenwichtig gezinssysteem, waarbij het erom gaat dat zowel
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de moeder als degenen voor wie zij verantwoordelijk is aan hun trekken kunnen
komen (Knijn en Nievers 1996). Een tweede tendens betreft de aandacht voor
‘zorgend vaderschap’ in de media. Het zorgend vaderschap, dat wil zeggen de
vader die voldoende tijd heeft voor, en navenante betrokkenheid toont bij de
kinderen, blijkt steeds weer ambigu te zijn. De eerste helft van de jaren negentig
kenmerkt zich wat betreft het vaderschap vooral door een verhoogde media-
aandacht voor de sensitieve kanten van het vaderschap, zoals de afbeelding van
bijna blote mannen met baby's en ‘bekentenissen’ van vaders over hun betrokken-
heid bij het wel en wee van hun kinderen. Daarnaast gaan in deze jaren de min of
meer autobiografische romans over de donkere zijden van het traditionele vader-
schap als zoete broodjes over de toonbank. Dit collectief zoeken naar een nieuwe,
betrokken vorm van vaderschap kan gezien worden als een definitieve poging om
het autoritatieve ouderschap ingang te doen vinden, niet alleen bij moeders maar
ook bij vaders. Opvallend is wel dat op het moment dat in de op moeders gerichte
vrouwenbladen geconstateerd wordt dat de grenzen van de ‘kindgerichtheid’
bereikt zijn, de aandacht voor het zorgend vaderschap zowel in de media, in het
sociaal-wetenschappelijk onderzoek en op politiek en beleidsmatig niveau, gestaag
toeneemt. Deze gelijktijdigheid kan gezien worden als een parallelle herbezinning
op de generationele relaties en genderrelaties in gezinnen. Hoe verhouden zich de
ouders tot elkaar vanuit hun positie ten opzichte van de kinderen? Zo ongeveer
luidt het vraagstuk van het dagelijks gezinsleven in de jaren negentig.
De combinatie van een autoritatieve opvoedingsstijl en de op de zelfontplooiing van
het kind gerichte opvoedingsdoelen blijkt immers niet als vanzelfsprekend te leiden
tot een soepel verlopende opvoedingsverhouding. In haar proefschrift stelt
Doornenbal (1996) dat het wetenschappelijk pedagogisch vertoog gekenmerkt
wordt door een aantal samenhangende dilemma’s over smaak (opvoedingsdoelen)
en stijl (opvoedingsmiddelen). Ze onderscheidt twee ‘smaakdilemma’s’ en twee
daarmee samenhangende ‘stijldilemma’s’. Het eerste smaakdilemma wordt
getypeerd door de spanningsverhouding tussen individualiteit en sociabiliteit,
hetgeen impliceert dat kinderen enerzijds geleerd wordt zichzelf en hun vermogens
in vrijheid te ontwikkelen, terwijl anderzijds kinderen dienen te leren zich sociaal
te gedragen. Met dit smaakdilemma gaat een stijldilemma gepaard dat te typeren is
als ‘steun versus gezag’. Enerzijds worden opvoedingsmiddelen gewaardeerd die
gericht zijn op het ontwikkelen van de persoonlijke vermogens van kinderen, maar
anderzijds kan deze steun niet onbeperkt gelden; de grenzen ervan liggen daar
waar het kind dient te leren sociaal aanvaardbaar gedrag te vertonen. Op dat
moment moeten ouders hun gezag aanwenden.  

Het tweede smaakdilemma betreft de verhouding tussen emotionaliteit en stabiliteit,
dat wil zeggen het vinden van een evenwichtige verhouding tussen het psychisch
welbevinden van kinderen en hun invoeging in de morele orde. Het hiermee
samenhangende stijldilemma wordt gekarakteriseerd als ‘onderhandeling versus
bevel’; gelijkwaardigheid van kinderen, respect voor hun mening en het communi-
ceren over meningsverschillen worden als belangrijk aspect van de ouder-kind-
relatie beschouwd, maar kunnen niet verhelen dat ouders de eindverantwoordelijk-
heid hebben en dat die verantwoordelijkheid machtsongelijkheid tussen ouders en
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kinderen impliceert (Doornenbal 1996: 17-18; zie ook Knijn en Verheijen
1988: 68). 

Wat betreft de opvoedingswaarden blijkt er geen hiaat te zijn tussen de normen en
datgene wat potentiële moeders en vaders van het ouderschap verwachten. Een
prettige, min of meer gelijkwaardige relatie met de kinderen, een opvoeding gericht
op de ontwikkeling van de persoonlijke kwaliteiten en behoeften van een kind en
het bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, tolerantie en
communicatieve vaardigheden worden door een meerderheid van de ouders als
belangrijke aspecten van de opvoeding gezien (Rispens et al. 1996). Zulke
opvoedingsdoelen veronderstellen echter een grote mate van betrokkenheid van de
ouders bij de kinderen; het veronderstelt ook dat ouders tijd aan hun kinderen
besteden, hun wel en wee nauwkeurig volgen en meningsverschillen of ongewenst
gedrag via communiceren en onderhandelen oplossen in plaats van met openlijke
machtsmiddelen. Kortom: het veronderstelt tijd, betrokkenheid en communicatie.
Het is met betrekking tot deze voorwaarden dat de genderposities van de ouders
roet in het eten gooien. Steeds weer blijkt immers dat moeders beter voldoen aan
deze drie condities van het hedendaags ouderschap en dat maar enkele vaders aan
zulke normen voor goed ouderschap voldoen. Waarom lukt het vaders bijna nooit
en moeders bijna altijd om aan de nieuwe normen te voldoen en wat betekent dit
voor vaders en moeders? Dat is het onderwerp van de volgende paragraaf.    

8.4 Tijd voor ouderschap

De wens en de norm van het geven van veel aandacht aan het kind is voor ouders
een reden om veel tijd met de kinderen samen door te brengen en samen met de
kinderen thuis te zijn. Het ideaal van het harmonieuze gezin leeft sterk en veel
ouders streven ernaar om activiteiten samen met de kinderen te ondernemen
(Doornenbal 1996; Rispens et al. 1996). Maar wat betreft de tijd die ouders aan hun
kinderen besteden, bestaat er een aanzienlijk verschil tussen vaders en moeders, en
in mindere mate tussen vaders onderling, respectievelijk moeders onderling. De
feiten zijn bekend: moeders werken in Nederland aanzienlijk minder vaak
buitenshuis en als zij buitenshuis werken, dan is de omvang van hun werkweek
veel geringer dan die van vaders. Zo’n 79% van de vaders van jonge kinderen heeft
een (meer dan) volledige baan, terwijl dit voor slechts 3% van de moeders met
jonge kinderen geldt. Verder heeft 27% van de moeders met jonge kinderen een
deeltijdbaan en de resterende 70% heeft helemaal geen baan. Daarentegen heeft
10% van de vaders van jonge kinderen een parttime baan, terwijl 11% van de
vaders van jonge kinderen geen baan heeft (De Hart 1995). Deze cijfers laten zien
dat moeders en vaders nog steeds sterk van elkaar verschillen als het gaat om het
hebben van tijd voor ouderschap. Terwijl de overgrote meerderheid van de vaders
van jonge kinderen een volledige baan heeft, is de overgrote meerderheid van de
moeders van jonge kinderen huisvrouw. De moeders die een volledige baan hebben,
zijn over het algemeen (zeer) hoog opgeleid, en moeders met een lagere of
middelbare opleiding die buitenshuis werken, stemmen hun werk in eerste instantie
af op het ritme van de kinderen en het gezinsleven. Gehuwde moeders hebben
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vaker een baan dan alleenstaande moeders, maar werkende gehuwde moeders
hebben banen van een kleinere omvang dan werkende alleenstaande moeders (zie
hoofdstuk 4). Hoewel de omvang van de werkweek een niet erg betrouwbare
voorspeller is van de tijd die ouders aan hun kinderen besteden (Marsiglio 1995;
Knijn et al. 1994), bestaat er in nagenoeg alle huishoudens met jonge kinderen een
asymmetrische taakverdeling en besteden moeders veel meer tijd aan de verzorging
van de kinderen en het huishouden dan vaders (zie hoofdstuk 5). Bovendien maken
moeders hun beroepsmatige arbeid veel meer afhankelijk van de gezinssituatie en
stemmen ze veel vaker dan vaders hun arbeidstijden af op het ritme van het gezin
(Drooglever-Fortuijn 1993; Veenis 1995). 

Voor de verklaring van deze asymmetrische verdeling van zorg en arbeid over
vaders en moeders wordt veelal verwezen naar twee dominante clusters van
theorieën: het eerste cluster wordt gevormd door theorieën die onder de verzamel-
term ‘rationele-keuzetheorieën’ bekend zijn. Het tweede cluster van verklaringen
zou ‘gender-identiteitstheorieën’ genoemd kunnen worden. De rationele-keuze-
theorieën (varianten daarvan zijn o.a. de theorie van de sociaal-economische
hulpbronnen en die van de relatieve productiviteit, zie hoofdstuk 5) veronderstellen
dat vrouwen minder buitenshuis werken en meer tijd aan kinderen en huishouden
besteden dan mannen, omdat paren de neiging hebben te streven naar een
maximale economische opbrengst voor het huishouden. Omdat vrouwen minder
loopbaankansen hebben en over meer huiselijke vaardigheden beschikken dan
mannen, is het voordeliger dat mannen zo veel mogelijk buitenshuis werken.
Vrouwen zouden slechts aanvullend buitenshuis werken en wel voor zover hun
huishoudelijke taak niet in het gedrang komt (Spitze 1988; Van der Lippe 1993). 

De tweede theoretische verklaring veronderstelt daarentegen dat de asymmetrische
taakverdeling voortkomt uit machtsverschillen tussen vrouwen en mannen, die
gebaseerd zijn op genderstructuren en -identiteiten. Deze verklaring berust op de
assumptie dat zowel op maatschappelijk als op interrelationeel en individueel
niveau meer waardering wordt gehecht aan met de mannelijke positie verbonden
status, kwaliteiten en vaardigheden. Mannen streven ernaar die positie en die status
te behouden en doordat de meeste vrouwen dat streven en die waardering
onderschrijven, slagen ze er niet in te komen tot een gelijkwaardiger arbeids- en
taakverdeling (Backett 1982; Komter 1985 en 1990; Hochschild 1989). 

Beide theoretische invalshoeken sluiten elkaar niet uit, zo blijkt uit de vele onder-
zoeken naar de taak- en arbeidsverdeling tussen ouders. Uit deze onderzoeken blijkt
namelijk dat ouders bij de totstandkoming van hun taak- en arbeidsverdeling wel
bewust rekening houden met de mogelijke bijdrage van ieder van hen aan het
gezinsinkomen en met ieders vaardigheden met betrekking tot het huishouden en
de opvoeding. Maar tegelijkertijd blijkt ook de ‘macht van de vanzelfsprekendheid’
gevolgd te worden, die gebaseerd is op de lagere status van het vrouwelijke en de
vrouw. Op basis van verschillende onderzoeken kan geconcludeerd worden dat de
volgende factoren een rol spelen bij de verklaring van de asymmetrische
taakverdeling tussen vaders en moeders. 
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Ten eerste de rationele afwegingen van loopbaanperspectieven en het te verdienen
inkomen. Deze verklaring geldt vooral als mannen meer kunnen (gaan) verdienen
dan vrouwen. Is het omgekeerde het geval, dan leidt dat er zelden toe dat de rollen
omgekeerd worden, tenzij vrouwen veel meer kunnen (gaan) verdienen dan hun
mannelijke partner (Van der Lippe 1993; Mozes en Wester 1993; Knijn et al. 1994;
De Jong en De Olde 1994; Coltrane 1995). 

De tweede factor wordt gevormd door de identificatie met een ‘traditionele gender-
identiteit’. Vaders blijken zich over het algemeen sterker te hechten aan de
traditioneel mannelijke identiteit dan moeders zich conformeren aan traditionele
vrouwelijkheid. Dit komt op verschillende manieren naar voren. Attitudeonderzoek
laat systematisch zien dat vrouwen minder seksestereotype opvattingen hebben dan
mannen (zie bv. de bijlage achterin deze publicatie), dat vrouwen - en vooral
moeders - veel meer behoefte hebben aan verandering van een traditionele taakver-
deling dan mannen, in het bijzonder vaders, en ten slotte dat moeders veel minder
moeite hebben met het betreden van het ‘mannelijke domein’ van de betaalde
arbeid, dan vaders met het betreden van het ‘vrouwelijke domein’ van de zorg
(Komter 1985; Pleck 1985; Hunt en Hunt 1987; De Jong en De Olde 1994). 

Daarnaast is nog een derde factor van belang, namelijk de hiërarchische onder-
schikking van als vrouwelijk benoemde taken en eigenschappen aan de als
mannelijk benoemde taken en eigenschappen. Mannen (en vaders) blijken zich te
kunnen beroepen op de hogere maatschappelijke status van hun sekse om
veranderingen in de taakverdeling tegen te houden; ze ontlenen bovendien meer
zelfwaardering aan hun gender-identiteit dan vrouwen en dit leidt ertoe dat
vrouwen (en vooral moeders) genoegen nemen met de intentie van hun partner om
meer voor de kinderen te zorgen (Backett 1982; Komter 1985). 
Vaders die deze intentie niet alleen uitspreken maar deze ook werkelijk in de
praktijk willen uitvoeren, hebben veel weerstanden te overwinnen. Allereerst
ontmoeten vaders die (een deel van) de zorg voor de kinderen op zich willen nemen
veel weerstand en tegenwerking in hun werkomgeving. Op enige uitzonderingen in
de publieke sector na, staat de werkcultuur in de meeste bedrijven mannen niet toe
tijd voor zorg vrij te maken (Mozes en Wester 1993; Näsmann 1994; Veenis 1995;
Brannen et al. 1994). In de tweede plaats hebben deze vaders weerstanden in
zichzelf te overwinnen. De combinatie van gehechtheid aan de traditionele gender-
identiteit en de lage status van traditioneel vrouwelijke taken en eigenschappen
leidt ertoe dat ook vaders die voor de kinderen willen zorgen dit niet moeiteloos
doen. Zo wordt duidelijk dat ook zorgende vaders zich onttrekken aan een deel van
de zorgtaken die het gezinsleven met zich meebrengt. Deze vaders creëren een
‘hiërarchie van zorg’, waarin de emotionele en relationele bemoeienis met de
kinderen bovenaan staat en het huishoudelijke schoonmaakwerk onderaan. De
meeste zorgende vaders beperken hun betrokkenheid tot die activiteiten die
langzamerhand als ‘sekseneutraal’ gedefinieerd zijn gaan worden: het aandacht
geven aan en opvoeden van de kinderen, en de lichte huishoudelijke werkzaam-
heden als koken, boodschappen doen en afwassen. Via het vermijden van die
gezinstaken die nog uitdrukkelijk met ‘vrouwelijk werk’ geassocieerd worden,
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zoals wassen, en schoonmaken, slagen vaders erin om hun mannelijkheid te
handhaven en tegelijkertijd te voldoen aan de nieuwe normen van goed ouderschap
(Vollebergh 1986; Knijn et al. 1994). 

Voor het omgaan met de ambivalentie die ervaren wordt als vaders en moeders zich
op elkaars terrein begeven heeft Hochschild (1989) het begrip ‘genderstrategie’
geïntroduceerd. Ze hanteert dit begrip om de mechanismen te beschrijven die de
door haar onderzochte fulltime werkende moeders en hun echtgenoten hanteren bij
het komen tot een nieuwe taakverdeling. Haar onderzoek laat zien hoe divers
dergelijke genderstrategieën kunnen zijn: een zo'n mannelijke genderstrategie
bestaat uit het perfectioneren van zorgtaken, waarmee vaders laten zien dat zij niet
de mindere van de vrouw zijn als het om zorgen gaat. Verzetstrategieën bestaan
vooral uit het ‘op mannelijke wijze’ uitvoeren van zorgtaken of het negeren en
saboteren van allerlei taken die van belang zijn voor het huishouden en het
gezinsleven. Vrouwelijke strategieën zijn er ook. Het perfectioneren van zorgtaken
gebeurt ook door vrouwen met een volledige baan, die willen bewijzen dat zij toch
‘vrouwelijk’ zijn gebleven. Bij zo'n strategie ligt overbelasting echter op de loer.
Andere strategieën bestaan uit het hulpeloos om steun vragen of het reduceren van
zorg tot een absoluut minimum (Hochschild 1989). 

Kortom, het hebben van tijd voor ouderschap wordt vooral door moeders belangrijk
gevonden. Een groot deel van de moeders blijft vanwege de kinderen thuis tijdens
de eerste jaren na de geboorte, bij de vaders komt dit nauwelijks of niet voor. Een
aanzienlijk deel van de moeders en een veel kleiner deel van de vaders zou een
baan buitenshuis willen combineren met het zorgen voor de kinderen. Structurele
(met de arbeidsorganisatie en de persoonlijke omstandigheden samenhangende)
redenen en psychologische (met de gender-identiteit en de hiërarchie van manne-
lijkheid en vrouwelijkheid samenhangende) redenen verhinderen zo’n herverdeling
van werk en ouderschap (Pleck 1985; Marsiglio 1995; Knijn et al. 1994). Een
gelijkere verdeling van huishoudelijk werk en zorg voor de kinderen tussen vaders
en moeders is waarschijnlijker naarmate moeders een substantiële baan en vaders
een minder dan volledige werkweek hebben, naarmate zowel vaders als moeders
een minder traditionele gender-identiteit hebben, naarmate moeders meer met hun
partner onderhandelen over de taakverdeling en naarmate vooral de werkomgeving
van de vader hem meer mogelijkheden biedt om deel te nemen aan de zorg thuis
(Mozes en Wester 1993; De Jong en De Olde 1994; Knijn et al. 1994; Coltrane
1995). 

Vanuit de in een eerdere paragraaf beschreven motivatie voor het ouderschap en de
verwachtingen die moeders en vaders hebben van het krijgen van kinderen, zijn dit
interessante bevindingen. Immers, zowel vaders als moeders beginnen vanuit
emotioneel-affectieve overwegingen aan het ouderschap en bij ouders van beide
seksen is het opbouwen van een relatie met de kinderen en het communiceren op
basis van gelijkwaardigheid een belangrijke norm (geworden). Toch overheerst in
de praktijk van het ouderschap een asymmetrische arbeids- en taakverdeling. Wat
betekent dit voor de betrokkenheid van vaders en moeders bij de kinderen? Immers,
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als moeders en vaders veel waarde hechten aan de betrokkenheid bij hun kinderen,
dan kan verondersteld worden dat een asymmetrisch ouderschap problemen
oplevert. 

8.5 Betrokkenheid en communicatie

Het realiseren van een van de pijlers van het modern ouderschap, namelijk
betrokkenheid bij het wel en wee van kinderen, betekent voor de meeste moeders
dus dat zij hun baan buitenshuis reduceren of beëindigen. Vooral als de kinderen
jonger dan vijf jaar zijn, creëren hun moeders veel tijd om voor hen te zorgen en
volledig geconcentreerd te zijn op hun ontwikkeling. Maar hoe doen vaders dat?
Want ondanks het feit dat er nauwelijks vaders zijn die arbeidstijd inleveren ten
behoeve van het ouderschap, hechten ook vaders van jonge kinderen veel belang
aan het opbouwen van een emotioneel-affectieve relatie met hen en erkennen ze dat
ze alleen als ze tijd en aandacht aan de kinderen besteden, zo'n relatie tot stand
kunnen brengen. Een afstandelijke relatie met de kinderen is iets wat veel
hedendaagse vaders niet meer kunnen waarderen; een moderne opvoeding vereist
nou eenmaal dat ouders feeling houden met wat er in hun kind omgaat en
bovendien hebben ook vaders vandaag de dag behoefte aan persoonlijk contact met
hun kinderen (Duindam 1994; Knijn 1995; Doornenbal 1996). Hoe slagen vaders
erin om voor zichzelf deze verwachtingen te realiseren, ondanks de beperkte tijd
die ze naast hun baan buitenshuis overhouden? Op de eerste plaats is er een
groeiende groep vaders die vooral als de kinderen jong zijn, erin slaagt om enige
tijd op hun werk te veroveren, bijvoorbeeld door ouderschapsverlof op te nemen,
door flexibele werktijden af te spreken en af een toe een dag thuis te werken. Een
andere mogelijkheid om betrokkenheid te realiseren zonder dat dit ten koste gaat
van de volledige baan is het zodanig plannen van het werk van beide ouders dat
men elkaar afwisselt in de zorg thuis (Drooglever-Fortuijn 1993; Mozes en Wester
1993; Doornenbal 1996). Maar de belangrijkste mogelijkheid die vaders benutten
om hun betrokkenheid bij hun kinderen te realiseren, is toch het doorbrengen van
gezamenlijke vrije tijd met de kinderen. 

Het in Nederland uitgevoerde tijdsbestedingsonderzoek biedt wat dit betreft slechts
weinig houvast. Zo blijkt uit het Sociaal en Cultureel Rapport 1996 wel dat
werkende mannen de laatste jaren meer tijd aan zorg zijn gaan besteden en dat dit
ten koste is gegaan van hun vrije tijd (niet van hun werktijd, want ook de aan
arbeid bestede tijd is toegenomen) (SCP 1996). Maar deze gegevens, alsmede de
analyse ervan in hoofdstuk 5, geven ons onvoldoende informatie over hoe en in
welke mate vaders aandacht voor de kinderen, vrije tijd, huishoudelijk werk en een
betaalde baan combineren. Activiteiten als het aandacht besteden aan kinderen
tijdens allerlei vormen van huishoudelijk werk of tijdens vrijetijdsactiviteiten, of
het met de kinderen praten tijdens de maaltijden, worden uitsluitend gemeten als
huishoudelijk werk, respectievelijk vrije tijd, en persoonlijke verzorging. In
hoeverre vaders en moeders wat dit betreft van elkaar verschillen en hoeveel tijd zij
feitelijk aan de kinderen besteden, kan om deze redenen dan ook niet uit dit type
tijdsbestedingsonderzoek afgeleid worden. Uit kwalitatief onderzoek is echter



238

bekend dat, als vaders zorgtaken op zich nemen, dit vooral gebeurt in de vorm van
spelen, praten, fietsen en stoeien met de kinderen. Soms gaat dit ten koste van zijn
eigen vrije tijd, maar vaak ook weten vaders de eigen ontspanning goed te
combineren met ontspannende activiteiten samen met de kinderen. Vaders zijn
hiertoe in staat, doordat ze zich niet zo veel gelegen laten liggen aan andere
verzorgende en huishoudelijke taken. Deze worden vooral aan moeders
overgelaten. Door de hiërarchie van zorgtaken te creëren en vervolgens het
huishoudelijk werk over te laten aan de partner, kunnen vaders hun beperkt
beschikbare tijd vooral aan de kinderen besteden (Vollebergh 1986; Mozes en
Wester 1993; Knijn et al. 1994; Van Dongen et al. 1995). Vaders realiseren hun
emotioneel-affectieve relatie met de kinderen en hun betrokkenheid bij de kinderen
hoofdzakelijk in hun vrije tijd. Hierbij worden vaders ondersteund door moeders,
omdat ook zij veel belang hechten aan een goede relatie tussen vader en kind
(Backett 1982; Verheijen 1987; De Jong en De Olde 1994). 

Dat betekent niet dat vaders zich onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor het
opvoeden van de kinderen, maar omdat zij dit over het algemeen niet ten koste
(willen en/of kunnen) laten gaan van hun werktijd, nemen zij slechts indirecte
verantwoordelijkheid op zich. Een goede communicatie met de moeder is daarbij
van groot belang. Volgens Doornenbal is het ideaal van het ‘opvoedkundig
partnerschap’ een belangrijk hulpmiddel voor vaders om, ondanks de geringe tijd
die zij voor de kinderen beschikbaar hebben, toch een aanzienlijke rol te kunnen
blijven spelen. Doornenbal laat zien hoe ouders door middel van het ‘opvoedkundig
partnerschap’ “al pratend en reflecterend een flexibele pedagogische kernovereen-
komst” ontwikkelen (Doornenbal 1996: 219). Daarbij hoort dat de moeder haar
partner voortdurend informeert over de wederwaardigheden van de kinderen, zodat
hij goed op de hoogte blijft en kan anticiperen op behoeften van de kinderen. 

Het realiseren van moderne opvoedingsdoelen impliceert, met andere woorden, een
andere kwantitatieve en kwalitatieve inzet van moeders dan van vaders. Moeders
realiseren hun betrokkenheid bij en communicatie met de kinderen door zich
(gedeeltelijk) vrij te stellen van arbeid en zich sterk op de kinderen te oriënteren.
Ze spelen daarnaast een belangrijke rol in het stimuleren van de betrokkenheid van
vaders bij de kinderen. Moeders doen dat dus op drie manieren: ze stellen vaders
vrij van huishoudelijke arbeid, ondersteunen hen in hun vrijetijdsbesteding met de
kinderen en houden hen op de hoogte van het dagelijks wel en wee van de
kinderen. Zo zijn vaders in staat om aan de verwachtingen van het moderne
ouderschap tegemoet te komen, en hebben moeders er een taak bijgekregen. 

Ondanks deze ondersteunende maatregelen die ertoe bijdragen dat vaders, als zij
dat willen, ten minste in hun vrije tijd actief bij de kinderen betrokken kunnen zijn
en goed op de hoogte blijven van het wel en wee van de kinderen, kan gecon-
stateerd worden dat er nog steeds sprake is van duidelijke verschillen in de ouder-
schapsstijlen van vaders en moeders. Hoewel De Hart (1992) constateert dat voor
tieners (zowel jongens als meisjes) het vaderschapsbeeld nauwelijks meer autori-
teitselementen bevat, concluderen andere onderzoekers dat vaders toch meer macht
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uitoefenen ten opzichte van het kind dan moeders en het kind gemakkelijker
negeren als het iets ongeoorloofds heeft gedaan (Rispens et al. 1996). Een ander
frappant resultaat van recente onderzoeken naar opvoedingsgedrag van vaders en
moeders is dat vaders meer vertrouwen hebben in eigen opvoedingscapaciteiten dan
moeders en dat moeders de opvoedingscompetentie van vaders ook hoger aanslaan
dan die van henzelf. Het autoritatieve ouderschap waarin steun geven en gezag
uitoefenen gecombineerd worden, blijkt goed aan te sluiten bij de wijze waarop
hedendaagse vaders zich verhouden tot hun kinderen (Doornenbal 1996; Rispens et
al. 1996). Doornenbal merkt daarover nogal somber op: “Cru gesteld: autoritatieve
vaders excelleren over de rug van moeders... Met behulp van hun vrouwen ont-
wikkelen mannen de kennis en het vermogen om responsief op de kinderen te
reageren. Tegelijkertijd weten vaders voldoende afstand te behouden om het gezag
uit te kunnen oefenen en niet ten onder te gaan in het appèl dat kinderen op hen
kunnen doen. Deze opvoedingsstijl, die superieur wordt gevonden aan de meer op
liefde gebaseerde pedagogische omgang van moeders, stellen vaders met succes aan
hun partners ten voorbeeld. Impliciet is er sprake van blaming the mother”
(Doornenbal 1996: 222).  

Een en ander betekent dat de consequenties van de emotioneel-affectieve motivatie
voor het ouderschap en het opvoedingsdoel van betrokkenheid een genderspecifieke
invulling krijgen. Het ontwikkelen van een emotioneel-affectieve, op gelijkwaardig-
heid en communicatie gebaseerde relatie met de kinderen, wordt door moeders
vooral gerealiseerd door het combineren van zorg voor de gezinsleden (incl. de
vader) en, voor zover dat daarbij past, een baan buitenshuis. Door prioriteit te
geven aan tijd voor en betrokkenheid bij man en kinderen, bewaken zij het
moderne gezinsleven en de daarbij horende opvoedingsnormen. Vaders hebben
zich die normen ook eigengemaakt, maar in tegenstelling tot moeders geven zij nog
steeds prioriteit aan hun werk buitenshuis. Als het hen desondanks lukt om een
goede band met de kinderen op te bouwen en betrokken te zijn bij de opvoeding, is
dat vooral te danken aan het feit dat ze in hun vrije tijd meer aandacht aan de
kinderen besteden, vrijgesteld zijn van andere zorgtaken en door de moeder van de
kinderen goed geïnformeerd worden.

8.6 Tevredenheid met het moeder- en vaderschap

Wat betekent dit nu voor de mate waarin moeders en vaders tevreden zijn met het
hedendaags ouderschap? Voor het beantwoorden van deze vraag wordt een
onderscheid gemaakt tussen de tevredenheid met de taakverdeling (genderrelatie)
en de tevredenheid met de veranderde opvoedingsrelatie (generatierelatie). Voor
beide aspecten geldt dat er weinig systematische kennis voorhanden is, nog minder
over de tevredenheid met de generatierelatie dan over de tevredenheid met de
genderrelatie in het ouderschap. 

Voor zover er uit de verschillende onderzoeken een conclusie getrokken kan
worden, blijkt op de eerste plaats dat er geen rechtlijnig verband bestaat tussen
arbeids- en taakverdeling enerzijds en tevredenheid of welbevinden anderzijds. Die
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conclusie sluit aan bij hetgeen Bekker (1995) constateert over het welbevinden van
vrouwen die werk en zorg combineren. In tegenstelling tot de gangbare redenering
die zegt dat de combinatie van werk en moederschap per definitie leidt tot
overbelasting, laat zij zien dat zo'n combinatie juist een bron van plezier kan zijn
als men beide aspecten van het leven als bevredigend ervaart, terwijl het een bron
van spanning wordt als de combinatie gepaard gaat met afstemmingsproblemen en
competitie tussen de eisen van het werk en de eisen van het gezinsleven. Bekker:
“Hoe vreugdevol en/of belastend een leven van buitenshuis werken en voor
kinderen zorgen voor een individuele vrouw (of man) in een bepaalde periode is,
hangt af van specifieke werk- en zorgomstandigheden en kenmerken, van omvang
en aard van het werk en van de wisselwerking tussen beide domeinen” (Bekker
1995: 409).

Bekend is dat een belangrijk deel van de ouders relatief tevreden is met de
hoeveelheid tijd die ze aan de kinderen kunnen besteden. Dat geldt zowel voor
vaders en moeders die een traditionele asymmetrische taakverdeling hebben, als
voor ouders die de taken meer symmetrisch verdelen en dus ieder zorg en arbeid
combineren (Knijn en Verheijen 1988; De Jong en De Olde 1994). Ontevredenheid
wordt vooral geconstateerd bij die vaders die vinden dat de tijd voor de kinderen in
het gedrang komt door hun volledige baan en/of doordat ze te vaak moeten
overwerken. De ontevredenheid van deze vaders hangt samen met zowel hun
behoefte om meer betrokken te zijn bij de opvoeding van de kinderen als met het
feit dat hun vrouw ontevredenheid uit over zijn bijdrage aan het gezinsleven. Beide
moderne waarden van het vaderschap, gelijkheid tussen de seksen en betrokkenheid
bij de kinderen, concurreren met de eisen van het kostwinnerschap. Bij moeders
hangt ontevredenheid samen met het feit dat ze een eenmaal tot stand gekomen
(traditionele) taakverdeling niet meer kunnen veranderen, terwijl ze daar wel
behoefte aan hebben. Na enige jaren in een traditionele setting zijn de loopbaan-
mogelijkheden van moeders en vaders zo ongelijk geworden dat het aanbrengen
van veranderingen daarin zo goed als onmogelijk is geworden. In de tweede plaats
zijn moeders ontevreden vanwege de te geringe bijdrage van hun man aan het
huishoudelijk werk. Dit geldt zowel voor buitenshuis werkende moeders die zich
overbelast voelen door de combinatie van zorg en werk als voor huisvrouwen die
vinden dat hun man zich te veel aan het huishoudelijk werk en de zorg voor de
kinderen onttrekt (Pleck 1985; Brannen en Moss 1990; De Jong en De Olde 1994).
En ten slotte ervaren moeders meer dan vaders dat zij door het ouderschap beperkt
worden in hun mogelijkheden om andere activiteiten te ontwikkelen (Rispens et al.
1996). Dat betekent dat het veelal niet de arbeids- en taakverdeling zelf is die
aanleiding geeft tot tevredenheid of ontevredenheid, maar de wijze waarop de
taakverdeling gepercipieerd wordt en de mate waarin men in staat is een
onbevredigende situatie te veranderen. 

Ook wat betreft de tevredenheid van moeders en vaders met de invulling van het
moderne ouderschap is nog te weinig bekend om daar verantwoorde uitspraken
over te doen. Er zijn slechts indicaties waaruit blijkt dat vaders niet erg tevreden
zijn over hun betrokkenheid bij de kinderen. Met name vaders met een volledige
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baan, maar ook sommige vaders die wel werktijd voor zorgtijd ingeleverd hebben,
constateren dat ze niet goed voldoen aan hun eigen ideaalbeeld van het betrokken
vaderschap. Blijkbaar ervaren ook zij dat hun vrije tijd te summier is om daarin een
daadwerkelijke betrokkenheid bij hun kinderen te ontwikkelen. Ze voelen zich vaak
tekortschieten en betrappen zich er bovendien op niet genoeg prioriteit aan de
kinderen te geven (Knijn 1995). Vaders zeggen dan ook minder vaak dan moeders
dat zij voldoening en bevrediging putten uit het ouderschap (Rispens et al. 1996).
Bovendien zijn vaders met moderne opvoedingsopvattingen onzekerder dan vaders
met traditionele opvoedingsopvattingen, waarschijnlijk omdat zij degenen zijn die
zien dat hun machtspositie in het gezin afneemt ten gevolge van moderne opvoe-
dingsstijlen, terwijl ze nog niet geheel vertrouwd zijn geraakt met de nieuwe op-
voedingsnormen. Een opvallende conclusie is ook dat vaders met moderne peda-
gogische opvattingen veel minder morele regels hanteren dan moeders met zulke
opvattingen. Ze stellen minder eisen aan de kinderen en als hun partner strenger is,
benoemen ze dit als het “omtutten van de kinderen” (Doornenbal 1996).  

Moeders blijken over het algemeen onzekerder te zijn dan vaders over de invulling
van het ouderschap (Doornenbal 1996; Rispens et al. 1996). Volgens Doornenbal is
dat vooral zo als ze moderne pedagogische opvattingen hebben en sterk gericht zijn
op de zorg. Ze schrijft dit toe aan de uitdrukkelijke zorgpositie van moeders; ze
stellen hoge eisen aan de opvoeding, omdat ze hun identiteit grotendeels aan de
zorg ontlenen en veel waarde hechten aan de persoonlijke ontwikkeling van het
kind. Desalniettemin zijn moeders meer dan vaders tevreden opvoeders (Rispens et
al. 1996).

8.7 Samenvatting en conclusie

Mannen en vrouwen krijgen vandaag de dag kinderen omdat ze verwachten dat ze
emotioneel-affectieve bevrediging kunnen putten uit de omgang met de kinderen,
dat het hun persoonlijk leven zal verrijken en dat het opvoeden van kinderen een
extra dimensie aan hun leven zal geven. Zodra de kinderen er zijn, begint voor
vaders en moeders een leven waarin ze vorm moeten geven aan veranderende
gender- en generatieverhoudingen. Want terwijl tegenwoordig de meerderheid van
de jonge, nog kinderloze vrouwen en mannen buitenshuis werk en zorg voor het
huishouden combineert, is dat voor ouders van jonge kinderen een bijna onmoge-
lijke opgave. Nog steeds is de Nederlandse samenleving niet op (voor kinderen)
zorgende werknemers afgestemd en dus zullen moeders en vaders steeds opnieuw
een oplossing zoeken die in hun individuele geval toereikend is. Daarbij maken ze
slechts gedeeltelijk een rationele keuze, dat wil zeggen een keuze die voor beiden
het meest voordelig is op de lange termijn. In de beslissing over de taak- en
arbeidsverdeling spelen veel andere factoren ook een rol, zoals de nog steeds
dominante mannelijke en vrouwelijke gender-identiteit, die moeders in meerder-
heid doet besluiten om enige jaren thuis te blijven en vaders aanzet tot het behoud
van het kostwinnerschap. In deze door structurele beperkingen ingegeven
individuele beslissingen spelen ook opvattingen over generatieverhoudingen mee.
De norm van het emotioneel-affectief ouderschap en het belang dat gehecht wordt
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aan een grote betrokkenheid van de ouders bij de kinderen, vereist van ten minste
een van de ouders een dagelijkse beschikbaarheid. Tijd, betrokkenheid en
communicatie vormen de condities voor goed ouderschap, en aan deze norm wordt
door moeders en vaders op verschillende wijze vorm gegeven. Moeders geven
prioriteit aan het ouderschap en het gezinsleven en vaders besteden vooral in hun
vrije tijd aandacht aan de kinderen. Door vaders op de hoogte te houden van het
wel en wee van de kinderen en door hem in staat te stellen slechts de direct op de
kinderen betrokken zorgtaken uit te voeren, stellen moeders vaders in staat te
voldoen aan de nieuwe opvoedkundige normen. Het aldus ontstane ‘opvoedkundig
partnerschap’ (Doornenbal 1996) bevestigt de asymmetrische genderverhoudingen.
Voor zover er sprake is van ontevredenheid ligt dat voor vaders vooral op het
terrein van de opvoedingsrelatie (generatierelatie) en voor moeders op het terrein
van de taakverdeling (genderrelatie). Ten slotte blijkt dat, nu de gender- en
generatieverhoudingen minder strikt afgebakend zijn, de verwachtingen van de
ouders ten opzichte van elkaar, alsmede de waardering van beider opvoedings-
competentie diffuser zijn geworden. Misschien is dat wel de reden waarom veel
ouders ervaren dat het kind hun leven meer overhoop gooit dan ze ooit verwacht en
gehoopt hadden. 
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9  ONTWIKKELINGEN IN HET FAMILIERECHT

Nora Holtrust (UvA) en Ineke de Hondt (Molengraaff Instituut voor Privaatrecht,
UU)

9.1 Inleiding

Lang nadat vrouwen het kiesrecht hadden veroverd, bezaten zij binnenshuis nog
net zo weinig juridische zeggenschap als minderjarige kinderen. Tot ver in deze
eeuw maakte het huwelijk de vrouw handelingsonbekwaam. Haar echtgenoot was
het hoofd van de echtvereniging en bepaalde de plaats van de samenwoning, en zij
was haar man gehoorzaamheid verschuldigd. 
De handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw werd in 1957 opgeheven en
vanaf 1970 kan de man zich officieel niet langer het hoofd van de echtvereniging
noemen (Braun 1992). Hoewel dit een stap in de richting van gelijkheid tussen man
en vrouw betekende, bleef de positie van met name de gehuwde man in het familie-
recht dominant. Zo had hij tot het midden van de jaren tachtig in het recht een
doorslaggevende stem bij de opvoeding van de kinderen. 
Het huwelijk is niet alleen voor de relatie man/vrouw, maar ook voor het
afstammingsrecht een belangrijk uitgangspunt. Als we door onze huidige bril
kijken naar ongehuwde en gehuwde moeders van vroeger, dan hadden de eersten
tot ver in deze eeuw een sterkere rechtspositie ten opzichte van hun kinderen dan
de laatsten. Een ongehuwde moeder kon haar kind haar naam geven en zij alleen
had het ouderlijk gezag. Een gehuwde moeder kon haar naam niet doorgeven aan
haar kind en haar positie met betrekking tot het gezag over de kinderen was
ondergeschikt aan die van haar echtgenoot. Toch werden tot in de jaren zeventig
ongehuwde vrouwen zelden moeder, terwijl het voor een gehuwde vrouw juist
vanzelf sprak dat zij na de bruiloft zo spoedig mogelijk zwanger werd. Ongehuwd
moederschap werd maatschappelijk sterk veroordeeld en de wet noemde (en noemt)
kinderen van ongehuwde ouders ‘onwettige kinderen’, terwijl kinderen van
gehuwde moeders worden aangeduid met ‘wettig’.1

Het jaar 1970 is een belangrijk jaar voor het familierecht. Dat jaar werd het geheel
vernieuwde Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) ingevoerd, waarin het
familierecht is geregeld. Dat jaar is daarom een goed beginpunt voor de beschrij-
ving van de ontwikkelingen in het familierecht. 

Begin jaren zeventig raakt een aantal met elkaar samenhangende maatschappelijke
ontwikkelingen in een stroomversnelling, die pas (veel) later zal worden vertaald in
rechtsregels. Zo worden er minder huwelijken gesloten, terwijl steeds meer mensen
het taboe doorbreken dat ongehuwd samenwonen lange tijd was. Daarnaast komen
homoseksuelen openlijker voor hun seksuele geaardheid uit en eisen zij eveneens
gelijke behandeling in het familierecht. Aanvankelijk gaan samenwoners nog wel
trouwen als er een kind op komst is, maar geleidelijk aan is zwangerschap steeds
minder een reden om in het huwelijk te treden. Daarnaast zien we begin jaren
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zeventig een scherpe daling van het aantal kinderen dat door hun ongehuwde
moeder wordt afgestaan (Oudijk 1983: 79).
Deze en andere maatschappelijke ontwikkelingen hangen nauw samen met de
opleving van diverse emancipatiebewegingen, waaronder de vrouwenbeweging. Dat
heeft weer tot gevolg dat in 1974 de emancipatie van de vrouw op de politieke
agenda van Nederland terechtkomt.
Aandacht van (vrouwelijke) juristen voor vrouwen en recht komt in Nederland
eigenlijk pas op in 1980. Dat jaar organiseert de Vereniging van Vrouwen met een
Academische Opleiding (VVAO) een congres voor juristen. Een van de onderwer-
pen is het alimentatierecht, waarmee de pressiegroep avant la lettre Divortium zich
al geruime tijd bezighoudt. De belangstelling voor deze bijeenkomst is zeer groot.
Het geeft een belangrijke impuls aan het ontstaan van het vak vrouwenstudies
rechten op diverse universiteiten. In diezelfde periode worden er als reactie op de
uit de Verenigde Staten overgewaaide vaderrechtenbeweging, nieuwe actiegroepen
opgericht zoals Vrouwen tegen het omgangsrecht. 

De twee belangrijkste pijlers van het familierecht zijn het huwelijk en de
afstamming. In dit hoofdstuk zal die verdeling ook aangehouden worden. In
paragraaf 9.2 worden de veranderingen in wet en rechtspraak met betrekking tot de
juridische relaties tussen partners onderling besproken. Aandacht wordt besteed
aan het huwelijk, ook aan ongehuwde partners en ex- of gescheiden partners. In
paragraaf 9.3 komen de onderwerpen naam en nationaliteit aan bod. Deze
onderwerpen hebben betrekking op zowel de relatie tussen partners onderling als
op de relatie tussen ouders en kinderen. Paragraaf 9.4 bespreekt het juridisch
ouderschap, de juridische relatie tussen ouders en hun kinderen en de rechten en
plichten die daaruit voortvloeien. Daarbij wordt uitgegaan van de diverse typen
moederschap waarmee het recht rekening houdt, namelijk de gehuwde moeder, de
gescheiden moeder, de ongehuwde moeder met mannelijke partner, de ongehuwde
moeder met vrouwelijke partner en de ongehuwde moeder zonder partner. 

Aangegeven wordt in hoeverre er sprake is van een vermindering (of vermeer-
dering) van juridische ongelijkheid tussen vrouwen en mannen sinds 1970.
Daarnaast worden de knelpunten aangestipt die het familierecht nog voor vrouwen
bevat.
Voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking van de ontwikkeling in wet en
rechtspraak met betrekking tot de relaties tussen partners onderling en tussen
ouders en kinderen, zal eerst een globaal overzicht worden gegeven van de
aandacht die de wetgever sinds 1970 heeft besteed aan de positie van vrouwen in
het familierecht. 

Wetswijzigingen

De invoering van een nieuw Boek 1 van het BW in 1970 heeft niet de gewenste rust
op het terrein van het familierecht gebracht. Reeds één jaar later volgde een
aanzienlijke wijziging van het echtscheidingsrecht. Dit was het resultaat van een
jarenlang durende politieke en juridische discussie. Die discussie had weinig te
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maken met de emancipatie van vrouwen. De echtscheidingswet van 1971 kwam
vooral tegemoet aan de wensen van gescheiden mannen die een tweede huwelijk
wilden sluiten. De achtergronden daarvan waren de volgende.
Sinds 1971 is er slechts één echtscheidingsgrond, namelijk ontwrichting van het
huwelijk, waarbij niet wordt gewerkt met een partij die schuldig of onschuldig is
aan de echtscheiding. Vóór 1971 echter had het echtscheidingsrecht een fundamen-
teel andere basis. Er waren vier door de wet erkende redenen voor echtscheiding,
waaronder overspel en kwaadwillige verlating. De partner die door de rechter
schuldig werd bevonden aan een van deze gedragingen kon geen recht doen gelden
op alimentatie van de andere, schuldloze partij. Dit was een van de redenen dat
verlating door de gehuwde vrouw veel minder vaak voorkwam dan verlating door
de gehuwde man. Partners die uit elkaar wilden terwijl zich geen formele
echtscheidingsgrond voordeed, losten dit vaak op door overspel voor te wenden,
waarbij meestal de man de schuld op zich nam. Deze gang van zaken werd wel de
grote leugen genoemd. Hierdoor behielden gescheiden mannen echter een volledige
alimentatieplicht, waardoor voor hen het sluiten van een volgend huwelijk werd
bemoeilijkt. 

In dit verband moet ook de de invoering van de Algemene bijstandswet in 1965
worden genoemd, die van groot belang voor de echtscheiding bleek te zijn. Deze
wet had als onbedoeld effect dat mannen die hun huwelijk wilden beëindigen, niet
langer twee gezinnen hoefden te onderhouden. Vrouwen die het huwelijk wilden
ontvluchten, konden nu een beroep op financiële bijstand van de gemeenschap
doen. De vereenvoudiging van de echtscheidingsprocedure sloot hier naadloos op
aan en sinds 1970 nam het aantal echtscheidingen versneld toe (zie hiervoor
hoofdstuk 2). 

Het onderwerp alimentatie blijft na de wijziging van de echtscheidingswet min of
meer permanent op de politieke agenda staan. 
De echtscheidingsprocedure is nu gemakkelijker gemaakt, maar over de vraag hoe
vrouwen zich na de echtscheiding financieel moeten zien te redden, wordt
verschillend gedacht. Zodra een vrouw getrouwd was, hoorde zij thuis te blijven om
voor man en kinderen te zorgen, terwijl haar echtgenoot het inkomen voor het
gezin verdiende. In het politieke debat gaat het vooral om de vraag of en zo ja door
wie alimentatie betaald moet worden voor de gescheiden vrouw en haar gezin. Niet
de familie van de vrouw, noch de staat, maar de ex-echtgenoot wordt verantwoor-
delijk geacht voor het levensonderhoud van zijn ex-vrouw. Daarnaast wordt steeds
vaker bepleit dat de gescheiden vrouw zelf in haar levensonderhoud moet voorzien.
In de praktijk blijken de meeste gescheiden vrouwen een beroep op bijstand te
moeten doen. 
In de loop der jaren komen er diverse voorstellen om de duur van de alimentatie te
limiteren. Ook is er regelmatig aandacht voor het feit dat mannen zich onttrekken
aan het betalen van alimentatie, waardoor het levensonderhoud voor gescheiden
gezinnen toch door de gemeenschap moet worden opgebracht (zie verder bij
Alimentatie en Verhaal van bijstand in § 9.2.3).
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Zoals gezegd, komt in 1974 de emancipatie van de vrouw voor het eerst op de
politieke agenda terecht. De directe aanleiding daarvan is dat het jaar 1975 door de
Verenigde Naties tot het Jaar van de Vrouw wordt uitgeroepen. In Nederland wordt
de Nationale adviescommissie emancipatie geïnstalleerd, waarvan de Emancipatie-
kommissie en de latere Emancipatieraad de opvolgers zijn.
In 1976 houdt de Vaste commissie voor cultuur, recreatie en maatschappelijk werk
van de Tweede Kamer een aantal vergaderingen over het regeringsbeleid ten
aanzien van de emancipatie van de vrouw (TK 1975/1976). Ter voorbereiding
hiervan zijn vragen voorgelegd aan de regering, ook op het terrein van het familie-
recht en er wordt een motie ingediend, waarin de regering wordt verzocht “een
inventarisatie op te stellen van alle wettelijke regelingen welke in strijd geacht
kunnen worden met het beginsel van de gelijkwaardigheid van man en vrouw en
dit overzicht aan de Kamer voor te leggen.”

De regering zegt toe voor een dergelijke inventarisatie te zullen zorgdragen, omdat
zijzelf eveneens behoefte heeft aan een dergelijk overzicht. Daaraan wordt toege-
voegd dat er alleen sprake is van discriminatie van vrouwen als gelijke behandeling
ook mogelijk is. Ter verduidelijking wordt gewezen naar het naamrecht: kinderen
krijgen bijna altijd de naam van de vader. De regering is van mening dat het erg
moeilijk zal zijn om daar een bevredigende regeling voor te vinden (TK
1976/1977).

De toegezegde inventarisatie verschijnt in 1978 onder de titel Anders geregeld (TK
1978/1979a). Het overzicht wijkt op twee punten af van de motie. In de eerste
plaats wordt in het gemaakte overzicht van de wettelijke bepalingen geen oordeel
gegeven of bepalingen in strijd zijn met het gelijkwaardigheidsbeginsel.  In de2

tweede plaats heeft men - ongevraagd - de inventarisatie voorzien van een overzicht
van bepalingen waarin een onderscheid voorkomt tussen gehuwden en ongehuw-
den. In de toelichting op de nota staat te lezen: “Het is als overbodig geoordeeld
bepalingen betreffende het wettigen en erkennen van kinderen, de afstamming, het
vaderschap, het moederschap, onderhoudsplichten van vaders en moeders en
dergelijke op te nemen. De basisbepaling van het namenrecht, artikel 5, is wel
hieronder opgenomen.” Een nadere toelichting op deze overbodigheid ontbreekt. In
1979 en 1985 verschijnen vervolgnota’s met de nieuwe stand van zaken, maar
daarin ontbreken nog steeds de hiervoor genoemde onderwerpen.

In 1980 verschijnt een wetsontwerp met als titel: Wet wegneming van een aantal
ongelijkheden tussen man en vrouw in het personen- en familierecht en enige
andere wetten (TK 1979/1980). De wet is een uitvloeisel van de nota Anders
geregeld, maar heeft als basis een ongevraagd advies uit 1978 van de Emancipatie-
kommissie. In dat advies zijn de meeste bepalingen van Boek 1 BW geïnventari-
seerd waarin op grond van sekse een onderscheid wordt gemaakt, maar ook hier
ontbreken de bepalingen over afstamming. Over het naamrecht is een discussienota
aan het advies toegevoegd.
De wet betreft wegneming van een aantal ongelijkheden, en laat andere ongelijk-
heden in stand. Gelijke rechten krijgen gehuwde vrouwen en mannen voortaan bij
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het bepalen van de plaats van samenwoning en bij de uitoefening van het ouderlijk
gezag over de kinderen. De verplichting tot het verschaffen van huishoudgeld
wordt wederkerig. Gelijkheid in de leeftijd waarop mannen en vrouwen een
huwelijk mogen aangaan, wordt in 1985 ingevoerd. 

Een paar maanden later wordt de wet ter goedkeuring van het VN-Vrouwenverdrag
aan de Tweede Kamer aangeboden. Het verdrag is in 1979 tot stand gekomen en
het heeft dus wel wat tijd nodig gehad voordat het in Nederland werd geïntrodu-
ceerd (TK 1984/1985a).  Het Vrouwenverdrag wordt in feministisch-juridisch3

Nederland warm onthaald (Van Maarseveen et al. 1987). Tijdens de behandeling
van de Goedkeuringswet in de Tweede Kamer worden enkele vragen gesteld over
bestaande ongelijkheden in het familierecht, maar bij de beantwoording wordt
hieraan bijna geen aandacht besteed.
De verdragstaten zijn verplicht periodiek verslag uit te brengen aan de Verenigde
Naties (VN) over de voortgang van hun beleid ten aanzien van het opheffen van
discriminatie van vrouwen. In de eerste rapportage aan de VN worden enkele in
stand gebleven familierechtelijke ongelijkheden genoemd, maar deze ongelijkheden
worden gerechtvaardigd met verwijzing naar de traditie (SZW 1992). In de recente
eerste rapportage ten behoeve van de Staten-Generaal over de implementatie van
het Vrouwenverdrag in Nederland (commissie-Groenman 1997) worden wel enkele
kritische kanttekeningen geplaatst, met name bij het naamrecht (zie § 9.3.2).

De tot zover besproken wetten zijn niet de enige wetten op het terrein van het
familierecht die in de afgelopen decennia het licht hebben gezien. Zo zijn er
meerdere wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer aangeboden om het afstammings-
recht te herzien en aan het naamrecht wordt ook al sinds 1984 gewerkt. Slechts
weinig voorstellen hebben tot nu toe de eindstreep gehaald (zie § 9.4 en § 9.3.2).
Dat wil niet zeggen dat de hiervoor besproken voorstellen de enige veranderingen
in het familierecht zijn. De overige wijzigingen in de wet zullen bij de verschil-
lende hierna te bespreken onderwerpen aan de orde komen. Daarnaast zal ook
aandacht worden besteed aan de rechtspraak. Wijzigingen in het familierecht zijn
de afgelopen vijftien jaar vaker door rechtspraak dan door wetswijzigingen tot
stand gekomen.

9.2 Het huwelijk en andere tweerelaties 

De gewijzigde huwelijkswetgeving uit 1970 bracht weliswaar meer gelijkheid
tussen vrouwen en mannen, maar de kritiek op het huwelijk is nog niet van de
baan. In de jaren daarna wordt in de feministische literatuur het huwelijk nog
steeds aangemerkt als het vrouwonderdrukkende instituut bij uitstek. Gesteld wordt
dat het huwelijk de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen in
stand houdt en ervoor zorgt dat de huishoudelijk arbeid van vrouwen onzichtbaar
blijft. Een gehuwde vrouw staat reserve voor betaalde arbeid buitenshuis, maar na
een echtscheiding komt de vrouw met de harde werkelijkheid in aanraking. De
economische geborgenheid van het huwelijk blijkt dan een illusie te zijn en haar
reservepositie op de arbeidsmarkt kan zij vaak niet omzetten in een vaste baan (Oly



252

1992). In de jaren zeventig en tachtig zien steeds meer vrouwen het huwelijk als
een valstrik en mede als gevolg daarvan daalt het aantal huwelijken dat wordt
gesloten. Veel opschudding veroorzaakt een pleidooi in het Nederlands juristen-
blad om het huwelijk als rechtsinstituut af te schaffen (Verlegh et al. 1984). De
levensgemeenschap tussen één man en één vrouw zou niet langer de exclusieve
(juridische) relatievorm dienen te zijn die door de wet is geregeld. 

Het huwelijk maakt deel uit van het familierecht en de wet regelt de rechten en
plichten van de partners onderling op een vrijwel dwingend voorgeschreven wijze.
Het huwelijk raakt ook aan allerlei andere rechtsgebieden, zoals het sociale-
zekerheidsrecht en het belastingrecht. Dit hoofdstuk houdt zich voornamelijk bezig
met de regels van het familierecht. Ook wordt aandacht besteed aan de juridische
relatie van mannen en vrouwen na een echtscheiding.
Als mensen willen samenwonen zonder huwelijk te willen of kunnen sluiten, dan
kunnen zij niet zoals gehuwden terugvallen op de wet. Dit hoofdstuk beperkt zich
echter niet tot de juridische relaties binnen het huwelijk, maar schenkt ook aan-
dacht aan de juridische (on)mogelijkheden van andere relatievormen.

9.2.1 Het huwelijk

Formele gelijkheid van de huwelijkspartners

Het huwelijk is de meest voorkomende relatievorm en bevat veel dwingend recht.
Dat betekent dat mannen en vrouwen geen keuze hebben ten aanzien van de
vereisten om een huwelijk aan te gaan, net zo min als ten aanzien van de rechts-
gevolgen die uit het huwelijk voortvloeien. Uitzondering vormt het huwelijks-
goederenrecht, dat in de volgende paragraaf zal worden besproken. Voor het
overgrote deel is het huwelijksrecht evenwel een zaak van take it or leave it. Een
huwelijk mag tegelijkertijd slechts door één man en één vrouw worden gesloten
(HR 1 juli 1993; NJ 1994, 105).  De wet zegt niets over voortplanting binnen het4

huwelijk, maar impliciet wordt ervan uitgegaan dat voortplanting en huwelijk nauw
met elkaar zijn verbonden. Zo mag men alleen indien de vrouw een bewijs van
zwangerschap kan overleggen, reeds vóór het achttiende jaar in het huwelijk
treden. Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft het recht om
te huwen uitsluitend betrekking op een traditioneel huwelijk tussen personen van
verschillend geslacht (EHRM 1986). 

In de vorige paragraaf hebben we reeds gezien dat veel van de formele ongelijk-
heden tussen gehuwde vrouwen en mannen zijn verdwenen. Invoering van de Wet
wegneming van een aantal ongelijkheden in het familierecht in 1985 liet echter een
aantal ongelijkheden in stand, die zeer hardnekkig blijken te zijn.
De eerste betreft het zogeheten treurjaar van de weduwe. Dit houdt in dat een
vrouw die zwanger is op het moment dat haar man overlijdt, niet mag trouwen
voordat haar kind is geboren, ook niet met de verwekker van haar kind. De ratio
van deze bepaling wordt al sinds jaar en dag gezocht in het belang van het kind.
Het kind zou een ‘verkeerde’ vader kunnen krijgen in het geval de moeder te snel
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hertrouwt. In de rechtsliteratuur wordt al decennia lang op het discriminatoire
karakter van dit huwelijksverbod gewezen (Rood-de Boer 1964; Holtrust en De
Hondt 1984b).  Inmiddels heeft de wetgever in het voorjaar van 1997 eindelijk5

voorgesteld dit treurjaar uit de wet te schrappen. Dit gebeurde dankzij de lobby van
juristen van vrouwenstudies rechten. Het voorstel tot afschaffing van het treurjaar is
thans opgenomen in het wetsvoorstel Herziening van het afstammingsrecht.
De tweede hardnekkige ongelijkheid betreft het naamrecht. Aangezien het
naamrecht een rol speelt zowel tussen gehuwde partners onderling als tussen
ouders en kinderen, zal dit onderwerp, samen met het nationaliteitsrecht, in
paragraaf 9.3 worden besproken. 

Het huwelijksrecht regelt ook wie er tijdens het huwelijk zeggenschap heeft over de
huwelijkse goederen. Dat gehuwde vrouwen tot 1957 handelingsonbekwaam waren,
betekende dat zij geen enkele zeggenschap hadden over de goederen, zelfs niet als
zij die zelf in het huwelijk had ingebracht. In verband met onenigheid binnenshuis
én vanwege onduidelijkheid tegenover derden, achtte men het beter dat slechts een
van de echtelieden bestuursbevoegdheid had en het sprak eigenlijk vanzelf dat dat
de man was. Bij huwelijkse voorwaarden kon daar niet van worden afgeweken.
In het kader van de gelijkheid tussen man en vrouw werd de bestuursbevoegdheid
in 1957 ogenschijnlijk neutraal gemaakt. Het principe is nu dat ieder zeggenschap
- bestuursbevoegdheid - heeft over zijn eigen goederen. Is men in gemeenschap van
goederen getrouwd, dan heeft die echtgenoot bestuursbevoegdheid die de goederen
heeft ingebracht of aan wie de goederen zijn geleverd. Gezien de rolverdeling in de
meeste huwelijken is dat vaker de man dan de vrouw. De huwelijkspartner die de
goederen inbrengt of verwerft, kan dus zonder goedkeuring van de andere partij de
goederen verkopen of verhuren en het verdiende geld naar eigen inzicht besteden.6

De wettelijke regeling van de bestuursbevoegdheid kan helemaal onrechtvaardig
uitpakken bij echtparen die samen een eigen bedrijf hebben. Dikwijls is de man de
baas van het bedrijf en wordt de vrouw meewerkend echtgenote genoemd. Dat
betekent dat de man de bedrijfsvoering kan bepalen en de vrouw weinig of geen
zeggenschap in de onderneming van haar man heeft, ook niet wanneer zij daarin
volledig meedraait. De laatste jaren zijn pleidooien gehouden voor de verbetering
van de rechtspositie van meewerkende vrouwen. Zo verscheen in 1985 het rapport
Loon naar werken van de commissie-Albeda-Luimstra (TK 1985/1986a; zie ook
Emancipatieraad 1988). 
Een centraal juridisch probleem is de waardering van de arbeid van de meewer-
kende vrouw. Was de gezamenlijke onderneming geen NV of BV, dan kon de
vrouw niet op de loonlijst van haar man komen, daar een arbeidsovereenkomst
tussen echtgenoten verboden was. Pas in 1995 is dit verbod opgeheven. 

Als gevolg van de toenemende belangstelling voor de positie van de meewerkende
echtgenote sluiten echtparen met een bedrijf steeds vaker een man/vrouwmaat-
schap. Echtgenoten kunnen hiermee hun zakelijke relatie op basis van gelijk-
waardigheid vastleggen. De vrouw krijgt als maat evenveel zeggenschap in het
bedrijf als haar man en bovendien staat zij bij een echtscheiding niet met lege



254

handen. Met name in de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf wordt
ervoor geijverd dat vrouwen hun zakelijke belangen daadwerkelijk goed regelen. 

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Nederland is een van de weinige landen op de wereld waar het stelsel geldt van de
gemeenschap van goederen. Bij een toenemend aandeel van de huwelijken worden
evenwel huwelijkse voorwaarden gemaakt (tabel 9.1). Toch geldt ook nu nog voor
driekwart van de huwelijken dat geen huwelijkse voorwaarden worden opgesteld en
dat betekent dat voor deze huwelijken de gemeenschap van goederen bestaat. Dit
impliceert dat alle goederen en alle schulden vanaf het moment van de huwelijks-
sluiting gemeenschappelijk zijn, ook de goederen en schulden die er al waren vóór
het huwelijk. De vraag of handhaving van de gemeenschap van goederen als
primair stelsel wenselijk is, kent in de juridisch-wetenschappelijke wereld zowel
voorstanders als tegenstanders. Er zijn geen signalen dat de wetgever wil gaan
tornen aan het beginsel van de gemeenschap van goederen.
De gemeenschap van goederen is voor de vrouw die huisvrouw is en/of veel minder
verdient dan haar echtgenoot in beginsel gunstig, daar zij volledig meedeelt in de
eventuele vermogensopbouw van haar man. Aan de andere kant betekent het in
deze situatie dat de schulden die de man maakt, verhaald kunnen worden op het
gemeenschappelijk vermogen en dat de vrouw bij een eventuele echtscheiding
aangesproken kan worden voor deze schulden. 

Tabel  9.1 Huwelijkssluitingen onder huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk, 1902-1990 (in procenten)

in % van alle
gesloten huwelijken

naar hoofdgroep van huwelijkse voorwaardena

uitsluitingsstelsels verrekenstelsels goederenrechtelijke
gemeenschappen

1902 4
1916 5
1930 6
1954 8
1960 8
1970 10 64 23 7b

1975 13 42 56 3c

1980 15 28 67 2d

1985 20 25 72 0
1990 23 30 67 1

Het totaal telt niet op tot 100%, doordat enkele restgroepen niet zijn opgenomen.a

Voor de gegevens naar hoofdgroep: 1971.b

Voor de gegevens naar hoofdgroep: 1976.c

Voor de gegevens naar hoofdgroep: 1981.d

Bron: Van Mourik (1992)

Bij huwelijkse voorwaarden kan men afwijken van het stelsel van gemeenschap van
goederen. De wet kent een aantal voorbeelden van huwelijkse voorwaarden, die in
de praktijk zelden worden gebruikt. Wel zijn binnen de notariële praktijk allerlei
stelsels ontwikkeld die veel gebruikt worden. 



255

Tot voor kort was een veel gebruikte vorm de algehele uitsluiting, zeer veelzeggend
ook wel de koude uitsluiting genoemd. Deze huwelijkse voorwaarden komen er kort
gezegd op neer dat ieder het zijne heeft en houdt, en dat er geen enkele verdeling
wordt voorgestaan. Vanzelfsprekend is deze vorm voor vrouwen die huisvrouw zijn
of veel minder verdienen dan hun echtgenoot zeer nadelig, tenzij zij met een man
getrouwd zijn die veel schulden maakt. De inkomsten van de man zijn van de man
en blijven van de man, terwijl er op geen enkele wijze rekening wordt gehouden
met de zorgarbeid van de vrouw binnen het huwelijk (De Jong 1981). Met name bij
echtscheiding komen de schrijnende gevolgen van dit soort voorwaarden boven
tafel. Pogingen om deze voorwaarden via de rechtspraak te verzachten leveren
vrijwel nooit iets op. In de rechtspraak gaat men ervan uit dat de vrouw wel wist
welke huwelijkse voorwaarden ze sloot en dat het aan haarzelf te wijten is dat zij
bij de echtscheiding met lege handen staat. In 1971 hield nog ruim 64% van de
gesloten huwelijkse voorwaarden een koude uitsluiting in (tabel 9.1). 

In de rechtsliteratuur is in de afgelopen jaren een negatief beeld van de koude
uitsluiting geschetst en is herhaaldelijk op de nadelige gevolgen van dit stelsel
gewezen (Van Mourik 1992). Mede daardoor is in 1990 het aantal koude
uitsluitingen gedaald naar 30%. Om aan het nadeel van de koude uitsluiting
tegemoet te komen wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van verreken-
stelsels. Dit reeds in 1959 in de vakliteratuur beschreven type stelsel wint tegen-
woordig aan populariteit. De meest voorkomende vorm bestaat uit de afspraak dat
partners, bijvoorbeeld jaarlijks, het inkomen dat zij na aftrek van alle uitgaven en
schulden overhouden, bij helfte verdelen. In 1971 werd hiervoor door 23% van de
echtparen die op huwelijkse voorwaarden trouwden gekozen, maar in de jaren
tachtig is dit reeds naar tweederde gestegen. Met dit systeem ontvangt de niet of
minder verdienende partner een financiële tegemoetkoming voor de huishoudelijke
arbeid en kan deze eventueel ook een vermogen opbouwen. Een praktisch probleem
daarbij is dat een goede administratie nodig is en dat men jaarlijks om de tafel moet
gaan zitten om het gespaarde geld te verdelen, iets wat veel echtgenoten achter-
wege laten. 
In beginsel kan verrekening ook achteraf geschieden, ware het niet dat veel
huwelijkse voorwaarden een vervalbeding kennen. Dit beding schrijft voor dat
echtgenoten geen verrekening meer kunnen vorderen als na afloop van een
bepaalde termijn de verrekening niet feitelijk heeft plaatsgevonden (zie verder
§ 9.2.3 onder het kopje De verdeling).

Erfrecht van de langstlevende echtgenoot

Om de positie van de langstlevende echtgenoot te regelen, kan een testament
worden gemaakt. Is er geen testament gemaakt, dan ziet de positie van de langst-
levende echtgenoot (weduwe of weduwnaar) er als volgt uit: de overblijvende
echtgenoot wordt voor het erfrecht beschouwd als een kind, hetgeen betekent dat hij
of zij de nalatenschap op gelijke voet moet delen met de kinderen. Ieder krijgt
eenzelfde deel. Zoals gezegd kan dit bij testament anders worden geregeld,
alhoewel men in Nederland zijn kinderen niet kan onterven. Met andere woorden,
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kinderen kunnen aanspraak maken op een bepaald deel van de nalatenschap. 
Voor de rechtspositie van de langstlevende echtgenoot is in 1945 een belangrijke
uitspraak gedaan door de Hoge Raad. Daarin werd uitgemaakt dat het voor een
man als een verplichting van moraal en fatsoen kan worden beschouwd dat hij zijn
weduwe verzorgd achterlaat. Voor de praktijk betekende dit, dat er sindsdien een
testament mag worden gemaakt dat in het teken staat van de verzorging van de
langstlevende echtgenoot. Kinderen kunnen dergelijke testamenten niet langer
aanvechten. 
De wetgever heeft sindsdien gepoogd het erfrecht ook wettelijk zo te regelen dat de
versterking van de positie van de weduwe of weduwnaar vooropstaat. Wetsontwer-
pen kwamen en gingen en vele congressen en wetenschappelijke artikelen zijn
hieraan gewijd. Momenteel is er nog steeds geen wet, en de praktijk weet zich te
redden met de binnen het notariaat gecreëerde oplossingen. 
In 1996 heeft de minister van Justitie een notitie aan de Tweede Kamer gestuurd
inzake de positie van de weduwen en weduwnaars in het erfrecht (TK 1995/1996a).
Uitgangspunt daarbij is dat de langstlevende echtgenoot de beschikking krijgt over
de gehele nalatenschap, om zo veel mogelijk te kunnen voortleven als voorheen.
Inmiddels is deze notitie vertaald in een wetsvoorstel (TK 1996/1997). Daarnaast is
er in de notitie aandacht voor de bescherming van de stiefkinderen ten opzichte van
de stiefouder na het overlijden van de ‘eigen’ ouder. Opvallend is dat de vrouwen-
beweging of vrouwenstudies rechten zich tot nu nauwelijks met dit onderwerp
hebben beziggehouden. 

9.2.2 Ongehuwd samenleven

Vanaf 1972 begint het aantal huwelijken dat wordt gesloten te dalen (zie
hoofdstuk 2). Samenwonen zonder huwelijk komt in zwang. Juristen en sociologen
ontdekken een gat in de markt. Sociologen proberen verklaringen aan te dragen
voor het verschijnsel van ongehuwd samenwonen en juristen dragen voor niet-
gehuwde samenwoners oplossingen aan in de vorm van contracten, die sterke
gelijkenis vertonen met de wijze waarop het huwelijk is geregeld. 
Samenwonen wordt geleidelijk aan meer geaccepteerd. Belangrijke maatschappe-
lijke veranderingen vinden vroeger of later steeds hun weerspiegeling in de
wetgeving. In 1971 houdt de wetgever voor het eerst rekening met samenwonen.
Die regeling komt evenwel niet de samenwonenden ten goede, maar de alimentatie-
plichtige ex-echtgenoot. Vanaf die tijd eindigt de alimentatieplicht ten opzichte van
de ex-echtgenoot wanneer hij of zij gaat trouwen, maar ook wanneer hij/zij gaat
samenleven (zie verder bij Alimentatie, § 9.2.3). 

In het belastingrecht en bij de sociale-zekerheidswetgeving zijn in de afgelopen
jaren aan het samenwonen steeds meer gevolgen verbonden die ook aan het
huwelijk zijn verbonden.
Ook op het terrein van erfrecht en pensioenen zijn er ontwikkelingen naar een
grotere mate van gelijkstelling met gehuwden. In 1981 werd aan ongehuwd
samenlevenden een vrijstelling en een verlaagd tarief toegekend voor de successie-
rechten. De tot dan toe bestaande achterstelling ten opzichte van gehuwde mannen
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en vrouwen werd hiermee gedeeltelijk opgeheven. Samenlevenden die een
testament ten gunste van elkaar hadden gemaakt, konden echter altijd nog
verwachten dat de ouders van de overleden partner een deel van de nalatenschap
zouden opeisen. Dit recht van de ouders op de legitieme portie van hun volwassen
kinderen is echter sinds 1996 verdwenen.
Op het gebied van het partnerpensioen is ook het een en ander geregeld. Steeds
meer pensioenregelingen geven de partner met wie de pensioengerechtigde een
gezamenlijke huishouding voert recht op partnerpensioen. In 1994 is een wet
aangenomen die ongehuwde partners vanaf 1 januari 2000 recht geeft op partner-
pensioen (TK 1994/1995a; Stb. 1995, 638).
Het partnerpensioen is overigens wel omstreden. Enerzijds wordt dit pensioen
gezien als een welkome aanvulling op het standaardpensioenpakket, passend bij de
sterke toename van het aantal alternatieve samenlevingsvormen. Anderzijds wordt
het partnerpensioen gezien als een uitbreiding van het nabestaandenpensioen,
waardoor traditionele rolpatronen in stand blijven. De buitenshuis verdienende
partner houdt de huishoudelijke partner in een economisch afhankelijke positie.
Aan uitbreiding van het aantal afhankelijkheidsrelaties als gevolg van ‘veronder-
stelde gelijkstelling’ bestaat in deze opvatting geen behoefte (Emancipatieraad
1989). 

Registratie

In paragraaf 9.2.1 werd duidelijk dat het recht om te huwen uitsluitend betrekking
heeft op personen van verschillend geslacht. Met deze uitspraak van het Europese
Hof in de hand heeft de Hoge Raad in 1990 het verzoek van twee gelijkgeslachte-
lijke partners om in het huwelijk te mogen treden, afgewezen. Het huwelijk is
volgens de Hoge Raad vanouds “opgevat als een duurzame levensverbintenis tussen
één man en één vrouw en het verschil in geslacht en de daarmee samenhangende
gevolgen voor de afstamming van kinderen” (HR 19 oktober 1990, RN 1991, 151;
Waaldijk 1991). 
De optie van de gelijkstelling van een relatie van twee ongehuwden aan het huwe-
lijk is met name van belang voor homoseksuele partners. Heteroseksuele partners
hebben immers de mogelijkheid om een huwelijk te sluiten en voor hen is het een
vrije keuze om dat wel of niet te doen. 

De uitspraak van de Hoge Raad vormde de aanleiding voor de Tweede Kamer om
er bij de minister van Justitie op aan te dringen een wettelijke regeling voor de
relatie van partners van gelijke sekse te treffen (Emancipatieraad 1994). Het
ministerie diende zich nader te verdiepen in de vraag op welke wijze relaties buiten
het huwelijk beter zouden kunnen worden geregeld. Het kabinet-Lubbers-III had
een commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten ingesteld, de zogeheten
commissie-Kortmann. Deze commissie kreeg tevens de opdracht te adviseren over
het onderwerp leefvormen (TK 1991/1992a). Naar aanleiding van dit advies
verscheen een jaar later het standpunt van het kabinet (TK 1992/1993). Vervolgens
trad het kabinet-Kok aan, dat in 1995 met een nieuwe notitie inzake leefvormen in
het familierecht uitkwam (TK 1994/1995b; Arachne 1996a).
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De tot nu toe verschenen notities en standpunten van de verschillende kabinetten
bieden aan samenlevende partners, ongeacht hun seksuele voorkeur, niet meer dan
een schijngelijkheid aan het huwelijk. De voorstellen zijn dat er een bepaalde vorm
van registratie bij de burgerlijke stand mogelijk wordt voor partners onderling,
waaraan bepaalde rechten en plichten zijn verbonden. Bij deze voorstellen wordt
het regelen van het ouderschap voor homoseksuele partners evenwel steeds
uitgesloten (Arachne 1996a). Een wetsvoorstel van deze strekking is in juli 1997
aangenomen door de Eerste Kamer (EK 1996/1997).
Ook het kabinet-Kok maakt niet de keuze voor openstelling van het huwelijk voor
lesbische vrouwen en homoseksuele mannen. Als reden wordt onder meer genoemd
dat bij openstelling van het huwelijk voor gelijkgeslachtelijke paren er problemen
zullen komen in het internationale rechtsverkeer. Inmiddels heeft de notitie vele
reacties uitgelokt, waarbij in het kader van dit rapport het advies van de
Emancipatieraad (1996) het meest opportuun is. Anno 1997 heeft een nieuwe
commissie-Kortmann de mogelijkheden van het zogeheten homohuwelijk in studie.

Aangezien de juridische gevolgen van ongehuwd samenwonen wettelijk nauwelijks
zijn geregeld, zullen partijen zelf afspraken dienen te maken. Partners zijn in
principe vrij in de wijze waarop zij de vermogensrechtelijke gevolgen van hun
relatie regelen. In de notariële praktijk wordt gewerkt met modelcontracten die aan
de wensen van partijen kunnen worden aangepast. 
In de praktijk is een samenlevingscontract vooral van belang bij overlijden van een
van de partners en bij het verbreken van de relatie. Het hiervoor genoemde advies
van de Emancipatieraad geeft concrete aanwijzingen voor een emancipatoire
samenlevingsovereenkomst, waarin bepalingen zijn opgenomen over het verrichten
van zorgtaken. Hiermee wil de raad zorgtaken zichtbaar maken en aanwijzingen
geven voor compensatie van inkomensverlies, dat daardoor kan optreden. 

9.2.3 Echtscheiding

De voor vrouwen vaak zeer nadelige financiële gevolgen van echtscheiding waren
een van de eerste items die de aandacht hadden van vrouwengroeperingen zoals
Divortium en Vrouwen in de bijstand. Vanwege de bescherming van de huishou-
delijke partner tegen de met name financieel nadelige gevolgen, is scheiden met
een advocaat nog steeds noodzakelijk. De afgelopen jaren heeft de wetgever
herhaaldelijk, maar tevergeefs geprobeerd te bezuinigen op de kosten van de
advocaat bij de echtscheidingen. Inmiddels heeft de commissie-De Ruiter (1996)
voorgesteld om scheiden zonder tussenkomst van de rechter mogelijk te maken.
Partijen kunnen dan met behulp van een advocaat of notaris overeenstemming
bereiken over een echtscheidingsconvenant; wel blijft de gang naar de rechter
mogelijk. Het Clara Wichmann Instituut heeft laten weten ernstige bedenkingen te
hebben bij een echtscheiding zonder rechter, omdat bij ongelijkheid van partijen de
bijstand van twee partijdige advocaten en de tussenkomst van de rechter de
voorkeur verdient (Arachne 1996b).
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Er zijn vier problemen die de discussie rond echtscheiding en financiën hebben
bepaald: alimentatie, bijstandsverhaal, pensioenverrekening en de nadelige
gevolgen van sommige vormen van huwelijkse voorwaarden.

Alimentatie

Op het terrein van het alimentatierecht hebben vrouwen zeer lang geijverd om te
voorkomen dat het limiteren van de duur van de alimentatie wettelijk zou worden
geregeld. Reeds in 1982 verscheen een rapport van de Interdepartementale
werkgroep Grenzen aan de alimentatieduur, waarin gepleit werd voor limitering
van de alimentatieduur. Deze gedachte is uiteindelijk door de wetgever over-
genomen. Beperking van de alimentatieduur wordt als volgt gefundeerd: “de
verantwoordelijkheid die men door het huwelijk op zich heeft genomen, houdt
weliswaar een verplichting in om bij te dragen in het levensonderhoud van de
andere partij, maar rechtvaardigt niet dat deze verplichting na beëindiging van de
huwelijksband ongelimiteerd blijft bestaan” (TK 1985/1986b). Met name voor
oudere vrouwen die geen betaalde positie buitenshuis hebben opgebouwd en na een
lang huwelijk te oud worden bevonden om alsnog de arbeidsmarkt te betreden,
vormt limitering van de alimentatieduur een bedreiging. Haar jarenlange strijd om
limitering van de alimentatieduur tegen te houden, is uiteindelijk verloren. Sinds
juli 1994 is de Wet limitering alimentatie van kracht. 

De termijn waarvoor alimentatie geldt, is nu in principe twaalf jaar. Deze termijn is
gekozen uitgaande van het ‘ongunstigste’ geval van een huwelijk waarin het
jongste kind geboren werd toen de ouders gingen scheiden. De termijn zou de
verzorgende ouder in staat stellen de zorg voor de kinderen op zich te nemen en na
verloop van tijd, wanneer de kinderen naar zelfstandigheid toegroeien, zich erop
voor te bereiden in het eigen levensonderhoud te voorzien. Wanneer er sprake is
van een huwelijk dat niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en dat bovendien
kinderloos is gebleven, is de maximale termijn van de alimentatie de duur van het
huwelijk. 

De hoogte van de alimentatie wordt bepaald door enerzijds de behoefte van de
alimentatiegerechtigde ex-echtgenoot (meestal de vrouw) en anderzijds de draag-
kracht van de alimentatieplichtige ex-echtgenoot (meestal de man). Bij het bepalen
van de draagkracht wordt onder meer rekening gehouden met een eventueel nieuw
huwelijk of een nieuwe relatie. Dat kunnen omstandigheden zijn die de draagkracht
doen afnemen, omdat de betrokkene de financiële zorg voor een andere partner op
zich heeft genomen. 
Het recht op alimentatie eindigt bij een nieuw huwelijk of wanneer men “gaat
samenleven als ware men gehuwd”. De betekenis van ‘samenleven als ware men
gehuwd’ is niet vastomlijnd. Een lesbische relatie valt daar volgens de Hoge Raad
niet onder. Wanneer een gescheiden vrouw gaat samenleven met een andere vrouw
eindigt de verplichting van de man tot het betalen van alimentatie in beginsel niet
(HR 29 apr. 1994, NJ 1924, 625). Ook het samenwonen van een vrouw met een
andere man levert niet altijd een situatie op waarin er sprake is van ‘samenleven als
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ware zij gehuwd’. Volgens de rechtspraak moet er sprake zijn van een affectieve en
duurzame relatie, waarbij de samenwonenden elkaar wederzijds verzorgen. Van
wederzijdse verzorging kan slechts sprake zijn indien de samenwonenden óf
bijdragen in de kosten van de gezamenl�ke huishouding, óf op andere wijze in
elkaars verzorging voorzien (HR 22 febr. 1985, NJ 1986, 82).

Verhaal van bijstand

Veel gescheiden vrouwen zijn aangewezen op een uitkering op grond van de
Algemene bijstandswet.  De door een gemeente verleende bijstand kan bij de7

onderhoudsplichtige ex-echtgenoot worden teruggevorderd of ‘verhaald’. Lang niet
alle gemeenten maakten in het verleden van hun verhaalsrecht gebruik. De wet-
gever heeft sinds 1 augustus 1992 de gemeenten evenwel verplicht de bijstand te
verhalen op de ex-echtgenoot. Deze regeling, die bedoeld is om rechtseenheid te
brengen, blijkt niet altijd eenvoudig uit te voeren. Dit heeft onder meer te maken
met het feit dat een gemeente alleen mag verhalen als er een civielrechtelijke
onderhoudsplicht is vastgesteld. Bovendien hebben gemeenten de bevoegdheid
gehouden in individuele gevallen van verhaal af te zien. Een en ander blijft leiden
tot ongelijkheid, waarbij de ex-echtgenoten in het noorden en oosten van het land
strenger aangepakt lijken te worden dan de ex-echtgenoten in het westen. Het
zuiden van het land neemt een tussenpositie in (Dijkers 1994). 

Vanuit de vrouwenbeweging is er weerstand geweest tegen de invoering van het
verplichte bijstandsverhaal en uit onderzoek bleek dat er nogal wat knelpunten
waren met betrekking tot de verhaalsplicht van gemeenten en de positie van
bijstandsvrouwen (Holtmaat 1992). De weerstand kwam voort uit de vrees voor
(hernieuwde) relationele problemen tussen bijstandsvrouwen en hun ex-partners
(’t Hoen-Veltman 1990). In hoeverre dergelijke problemen zich na de invoering
van het verplichte bijstandsverhaal daadwerkelijk hebben voorgedaan, is echter niet
bekend. 

Pensioenverrekening

Tot eind 1981 bleef bij een echtscheiding het opgebouwde ouderdomspensioen
buiten de verdeling van de gemeenschappelijke eigendommen van het echtpaar.
Wanneer de pensioengerechtigde leeftijd was bereikt, werd het pensioen uitgekeerd
aan degene die de premie had betaald en dat was meestal de man. Na de echt-
scheiding genoot de man dus het gehele tijdens het huwelijk opgebouwde ouder-
domspensioen, terwijl de vrouw, die tijdens het huwelijk voor man en kinderen had
gezorgd, na haar vijfenzestigste jaar alleen van een AOW-uitkering moest zien
rond te komen. 

In 1981 kwam hierin verandering door een uitspraak van de Hoge Raad (27 nov.
1981, NJ 1982, 503, Boon/Van Loon) waarin werd overwogen dat er tussen het
opgebouwde ouderdomspensioen en de persoon van de andere echtgenoot een niet
te verwaarlozen band bestaat:
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“Voor wat betreft de ouderdomspensioenen bestaat deze band hierin, dat het
pensioenrecht, zolang de rechthebbende gehuwd is, uit maatschappelijk oogpunt
bestemd is te voorzien in de behoeften van beide echtgenoten en dat voorts de
opbouw van een zodanig pensioen, in verband met de gehele of gedeeltelijke
financiering daarvan uit de gemeenschap en de bij velen bestaande taakverdeling
binnen het huwelijk, in beginsel moet worden gezien als het resultaat van de
gemeenschappelijke inspanning van beide echtgenoten, voortvloeiende uit de zorg
die zij krachtens art. 81 Boek 1 BW aan elkaar verschuldigd zijn” (r.o. 12).

Voortaan dienden bij een echtscheiding de opgebouwde pensioenrechten verdeeld
te worden. Deze verdeling gold echter alleen voor huwelijken waarbij sprake was
van gemeenschap van goederen. De uitspraak van de Hoge Raad liet veel vragen
open en door druk vanuit de vrouwenbeweging en de pensioenwereld werd eind
1990 het wetsvoorstel Verevening pensioenrechten bij scheiding ingediend bij de
Tweede Kamer (TK 1990/1991). Over het wetsvoorstel is in de Tweede Kamer
uitgebreid gediscussieerd, waarbij de meeste aandacht ging naar de positie van de
vrouwen die reeds vóór de uitspraak van de Hoge Raad in 1981 waren gescheiden.
In het oorspronkelijk wetsvoorstel zouden deze vrouwen uitgesloten blijven van het
recht op pensioen opgebouwd door hun ex-echtgenoot. 
Binnen deze oudere groep vrouwen bevinden zich echter juist veel vrouwen die
jarenlang de onbetaalde zorg voor man en kinderen op zich genomen hebben. Bij
de behandeling van het wetsvoorstel is door de vrouwenbeweging sterk bepleit deze
groep vrouwen alsnog recht te geven op een gedeelte van het pensioen van hun ex-
man. Een amendement van dergelijke strekking werd ingediend, maar ontraden
door de staatssecretaris van Justitie, omdat het amendement in strijd zou zijn met
de rechtszekerheid van mannen. Na een lang debat is het amendement toch
aangenomen en is pensioenverdeling ook van toepassing verklaard op echtschei-
dingen van vóór 27 november 1981. Om al lang gescheiden mannen niet ineens de
helft van hun pensioen te laten delen met hun ex-vrouw, is ervoor gekozen de
verdeling voor die ex-echtgenoten op een vierde te zetten. Overigens was inmiddels
berekenend dat deze regeling hooguit aan 140.000 vrouwen ten goede zou komen.

De Wet pensioenverevening is per 1 mei 1995 in werking getreden (Stb. 1994,
342). Geregeld is nu dat bij echtscheidingen vanaf die datum beide ex-echtgenoten
recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is
opgebouwd en dat beide ex-echtgenoten hun deel van het pensioen apart krijgen
uitbetaald door de pensioenuitvoerder. 
De werking van de wet kan van tevoren worden uitgesloten door het opnemen van
een bepaling in huwelijkse voorwaarden of in een echtscheidingsconvenant. Op dit
moment zijn er geen cijfers beschikbaar die aangeven hoe vaak in huwelijkse
voorwaarden de pensioenverdeling wordt uitgesloten. Wel is bekend dat er
notarissen zijn die in de huwelijkse voorwaarden standaard opnemen dat de
echtgenoten in geval van echtscheiding afzien van pensioenverevening. Nu de wet
de huishoudelijke partner in bescherming heeft genomen met betrekking tot het
tijdens huwelijk opgebouwde pensioen, laat de rechtspraktijk haar (of hem) op dit
punt in de steek (Dierx en Kraamwinkel 1991). 
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Voor de echtscheidingen die plaatsvonden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995
geldt de regeling zoals neergelegd in voornoemde uitspraak Boon/Van Loon van de
Hoge Raad. Dit betekent dat mensen die in die periode zijn gescheiden maar bij
huwelijkse voorwaarden gemeenschap van goederen hadden uitgesloten, geen recht
hebben op een gedeelte van het pensioen van hun partner. Voor mensen die
gescheiden zijn vóór 27 november 1981 geldt dat zij recht hebben op slechts een
vierde gedeelte van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van hun ex-
partner, onder de voorwaarde dat zij minimaal 18 jaar getrouwd waren en kinderen
hebben uit het ontbonden huwelijk. 
De regeling zoals die nu is, brengt met zich mee dat er nog steeds vrouwen zijn die
buiten de boot vallen. Vrouwen bijvoorbeeld die vóór 1981 zijn gescheiden en drie
kinderen kregen maar na 17 jaar huwelijk zijn gescheiden. Of vrouwen die vóór
1 mei 1995 zijn gescheiden maar niet in gemeenschap van goederen waren
getrouwd, niet beseffende wat hun huwelijkse voorwaarden voor de pensioen-
verdeling betekenden.
 
De verdeling

De gevolgen van een bepaald soort huwelijkse voorwaarden zijn voor vrouwen bij
echtscheiding soms zeer nadelig.  Het gaat hier om de al eerder genoemde koude8

uitsluiting, welke tot gevolg heeft dat de vermogens van beide huwelijkspartners
volledig gescheiden zijn. Dat betekent vervolgens weer dat bij echtscheiding ieder
het zijne (of hare) meeneemt en dat er van verdeling geen sprake is. De rechtspraak
heeft de gevolgen van de koude uitsluiting enigszins verzacht en met een beroep op
de zogeheten redelijkheid en billijkheid bepaald dat de ene echtgenoot aan de ander
toch wat dient te vergoeden. 

Het toekennen van vergoedingsrechten in het geval er sprake is van koude uitslui-
ting bij de scheidende partners gebeurt door de rechtspraak slechts marginaal. Tot
op heden heeft nog maar in één situatie een vrouw een vergoeding toegekend
gekregen. De vrouw had haar eigen geld gestoken in een huis waarvan haar man de
officiële eigenaar was en bij de verkoop van het huis meende zij recht te hebben op
een gedeelte van de waardestijging van het huis (HR 12 juni 1987, NJ 1988, 150).
In alle andere gevallen waarin vrouwen mee wilden delen in het vermogen dat
tijdens huwelijk was opgebouwd, mede door haar inspanning en verzorging,
werden haar eisen afgewezen. Een beroep op een bepaalde waardering van haar
werk als meewerkend echtgenote of van haar huishoudelijke arbeid werd niet
gehonoreerd. 

Een zeer veel voorkomende vorm van huwelijkse voorwaarden zijn de verreken-
stelsels. Hierbij wordt weleens (vroeger meer dan nu) een vervalbeding opgenomen.
Dit betekent dat de vrouw, wanneer zij niet op tijd haar aandeel in de vermogens-
vermeerdering van haar man heeft opgeëist, haar aanspraken daarop na verloop
van tijd (vaak al na een jaar) verliest. Nu speelt verrekening tussen echtgenoten
eigenlijk alleen maar een rol wanneer het huwelijk spaak loopt. Tijdens een
huwelijk gaan maar weinig partners om de tafel zitten om de jaarlijkse afrekening
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te regelen. Pas als er over een scheiding wordt gesproken en vrouwen denken de
helft van het vermogen te krijgen, ontdekken zij dat zij te maken hebben met een
vervalbeding. 
Opnemen van vervalbedingen is in de juridische literatuur vaak bekritiseerd en ook
hier heeft de rechtspraak enige verfijning aangebracht, door te oordelen dat een
beroep op het vervalbeding (meestal door de man) in beginsel onaanvaardbaar is
(HR 19 januari 1996, RvdW 1996, 37). Met andere woorden: veel vrouwen zijn
erop vooruitgegaan nu hun echtgenoot geen beroep meer kan doen op het verval-
beding. Het recht van de vrouw op verdeling van het overgespaarde inkomen blijft
bestaan. 

Concluderend kan gesteld worden dat de rechtspraak wel enige verzachting heeft
aangebracht in de werking van te vrouwonvriendelijke huwelijkse voorwaarden,
maar dit neemt niet weg dat er nog steeds dergelijke voorwaarden gemaakt worden. 

9.3 Naam en nationaliteit

9.3.1 De naam van de gehuwde vrouw 

Officieel houdt een vrouw na haar huwelijk de naam die zij bij haar geboorte heeft
gekregen. Veel vrouwen gaan echter na het sluiten van een huwelijk de naam van
haar echtgenoot gebruiken. Deze gewoonte was vóór 1970 niet wettelijk geregeld.
Soms leverde deze gewoonte in de praktijk een probleem op. De echtgenoot van de
vrouw maakte bijvoorbeeld na het beëindigen van het huwelijk door echtscheiding
bezwaar tegen dit gebruik. Ook kwam het voor dat een weduwe de zaak van haar
man voortzette en dat de concurrentie bezwaar maakte tegen het feit dat de weduwe
de naam van haar man bleef gebruiken. Mede als gevolg van deze protesten werd
bij de herziening van het BW in 1970 het gebruik van de vrouw om na het huwelijk
de naam van de man te gaan gebruiken in de wet opgenomen: de vrouw is nu
wettelijk bevoegd de naam van haar man en ook van haar ex-man te voeren.

De bevoegdheid van de gehuwde vrouw om de naam van haar man in het dagelijks
verkeer te gebruiken, wordt echter zo geïnterpreteerd dat vrouwen in de praktijk
soms verplicht worden om de naam van haar echtgenoot te gebruiken. Bijvoorbeeld
vrouwen die haar eigen naam willen blijven gebruiken, maar onder de naam van
haar echtgenoot bij het ziekenfonds werden ingeschreven.  9

Een ander voorbeeld is de Kieswet, waarin stond dat de gehuwde vrouw met de
naam van haar echtgenoot moest worden aangeschreven. Talloze protesten van
vrouwen die haar eigen naam wilden gebruiken, mochten niet baten. Eind jaren
zeventig probeerde een gehuwde vrouw tevergeefs in het kiezersregister te worden
ingeschreven onder haar eigen naam. In een procedure voerde zij aan dat de
Kieswet discrimineert op grond van geslacht. De Hoge Raad oordeelde nog in 1980
dat de meerderheid van de gehuwde vrouwen de naam van haar man voert en dat
een op die omstandigheid afgestemde registratie van gehuwde vrouwen een goede
gang van zaken bij de verkiezingen waarborgt (HR 8 okt. 1980, NJ 1981, 308).
Deze wet is inmiddels veranderd en de kiezers worden nu rechtstreeks via het
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bevolkingsregister opgeroepen. Er moet nu rekening gehouden worden met de wens
van vrouwen hoe zij willen worden opgeroepen: onder haar eigen naam of onder de
naam van haar man (De Hondt en Holtrust 1995).
In 1984 is voorgesteld om in het kader van het gelijkheidsbeginsel de aan de vrouw
toekomende bevoegdheid om de naam van de echtgenoot te gebruiken ook aan de
man te geven.  Het laatste wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld werd in de eerste10

helft van 1997 aangenomen in de Eerste Kamer (Stb. 1997, 161). Deze regeling zal
van kracht worden per 1 januari 1998.

9.3.2 Naamsverkrijging van kinderen

De vrouwenbeweging maakt zich in het begin van de jaren zeventig vooral boos
over het feit dat de bevoegdheid van de gehuwde vrouw om de naam van haar
echtgenoot te gebruiken, in de praktijk te veel als een verplichting wordt opgevat.
Pas later komen er protesten over de wijze waarop de naamgeving van kinderen in
de wet is geregeld. 
Volgens de wet krijgt een kind van gehuwde ouders altijd de naam van de vader.
Een kind van een ongehuwde moeder krijgt de naam van de moeder, tenzij het door
een man wordt erkend, in welk geval het kind de naam van de vader krijgt.

Eind jaren zeventig laat het ministerie van Justitie op verzoek van de Emancipatie-
kommissie een onderzoek uitvoeren naar het naamrecht.  In het daarop in 198411

verschenen voorontwerp Naamrecht wordt voorgesteld ouders bij het eerste kind te
laten kiezen of hun kinderen de naam van de vader of van de moeder krijgen.
Ouders die het niet eens kunnen worden, kunnen de rechter vragen om de knoop
door te hakken. Door gebrek aan belangstelling en/of politieke consensus blijft
wetgeving uit. Met name ongehuwde ouders gaan nu naar andere mogelijkheden
zoeken om kinderen de naam van de moeder te geven. Eén mogelijkheid is om een
kind niet door de vader te laten erkennen, waardoor het kind de naam van de
moeder krijgt.  De rechtspraak acht inmiddels het naamrecht in strijd met het12

gelijkheidsbeginsel (HR 23 sept. 1988, RVR 1992, nr. 13). Daarop wordt de
wetgever weer aan het werk gezet en er komt nu een voorstel waarin ouders
opnieuw een mogelijkheid krijgen om te kiezen, maar wanneer de ouders het niet
eens zijn, moet er geloot worden (TK 1991/1992b).
Dit wetsvoorstel wordt door een nieuw aangetreden regering ingrijpend gewijzigd
(TK 1995/1996b). Hoofdregel van het voorstel is dat buiten huwelijk geboren
kinderen de naam van de moeder krijgen, terwijl gehuwde ouders weer de keuze
tussen de naam van de vader en die van moeder krijgen. Nu geen loting of rechter
om de knoop door te hakken, maar bij onenigheid of anderszins gebrek aan keuze,
krijgt het kind de naam van de moeder (Arachne 1995). Deze voorrang aan de
naam van de moeder in het geval de ouders geen keuze doen, werd vervolgens
tijdens de behandeling in de Tweede Kamer weer omgekeerd in voorrang aan de
naam van de vader. Dit voorstel is in april 1997 aangenomen in de Eerste Kamer
(Stb. 1997, 161). De wet zal per 1 januari 1998 in werking treden. 
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Uit opiniepeilingen blijkt dat het keuzerecht voor de ouders door tweederde van de
bevolking wordt ondersteund. Dat er onenigheid kan voorkomen tussen ouders over
de naamskeuze voor het kind, blijkt uit het gegeven dat van de vrouwen 24% de
eigen achternaam zou kiezen, terwijl van de mannen slechts 10% de naam van de
partner zou kiezen. In het gunstigste geval is dan 14% van de paren het niet eens
over de naamskeuze, in het ongunstigste geval 34% (zie bijlage achterin deze
publicatie, tabel B4). In deze gevallen kunnen mannen die zijn gehuwd met de
moeder, gebruikmaken van het ‘vetorecht’ dat de nieuwe wet hen in feite verschaft.
Buiten huwelijk zijn het de moeders die gebruik kunnen maken van het ‘vetorecht’.

In haar onlangs uitgebrachte rapport over de implementatie van het VN-Vrouwen-
verdrag in Nederland stelt de commissie-Groenman (1997) dat door laatstgenoem-
de wijziging in het wetsvoorstel naamrecht, de vrouw voor het toewijzen van haar
geslachtsnaam aan het kind afhankelijk blijft van de man, terwijl de man voor de
toewijzing van zijn geslachtsnaam niet afhankelijk is van de vrouw. Volgens de
commissie is dit in strijd met de gelijkheid waar het verdrag om vraagt. Het feit dat
de Tweede Kamer dit wetsvoorstel in zijn huidige vorm heeft aanvaard en andere
mogelijkheden heeft afgewezen, doet daar haars inziens niet aan af. Werkelijk
gelijke behandeling, aldus de commissie, houdt ten minste in dat bij gebreke van
overeenstemming het geschil aan de rechter wordt voorgelegd. De commissie stelt
dan ook dat de wetgever het wetsvoorstel op dit punt dient bij te stellen.

9.3.3 Naamswijziging van kinderen

Met de toename van het aantal echtscheidingen neemt de behoefte toe om kinderen
de naam van de moeder te geven. Kinderen blijven na de scheiding vaker bij de
moeder dan bij de vader en willen in dat geval vaak graag dezelfde naam als de
moeder of haar eventuele nieuwe partner. De mogelijkheid van naamswijziging
staat al heel lang in de wet, maar is altijd een vrij lastige procedure geweest.
Aanvankelijk was naamswijziging alleen mogelijk voor mensen met bijvoorbeeld
een onwelvoegelijke naam. Sinds 1951 bestaan er de Richtlijnen voor geslachts-
naamwijziging en daarin is rond 1980 bepaald dat kinderen in plaats van de naam
van hun vader, die van hun opvoeder kunnen krijgen. Als de ouders gescheiden
zijn en het kind bij de moeder opgroeit, kan de naam van het kind worden
gewijzigd in de naam van de moeder of van de stiefvader. Bij deze procedures blijkt
evenwel de stem van mannen een overheersende rol te spelen. In de eerste plaats
werd het, althans tot medio jaren tachtig, sneller toegestaan dat kinderen de naam
van de stiefvader kregen dan die van de eigen moeder (Holtrust en De Hondt
1984a). In de tweede plaats wordt aan het eventuele bezwaar van de vader tegen
naamswijziging van een kind onevenredig veel waarde gehecht. Het ministerie van
Justitie, dat naamswijziging moet goedkeuren, gaat ervan uit dat naamswijziging
niet in het belang van het kind is wanneer de vader bezwaar maakt (Afd. Bestuurs-
rechtspraak RvS, 14 mrt 1996, nr. R02.93.5837). 

Met het nieuw in te voeren naamrecht zullen ook de regels voor naamswijziging
worden aangepast. Hoe die regels eruit gaan zien, is nog niet bekend. Er wordt
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overwogen om in de nieuwe regels kinderen vanaf een bepaalde leeftijd het recht te
geven te kiezen voor de achternaam van de andere ouder.

9.3.4 Nationaliteit

Het nationaliteitsrecht hoort niet bij het familierecht, maar het heeft wel alles met
gezinnen te maken, zodat er hier toch een enkele opmerking over wordt gemaakt.
Tot 1985 verkreeg een niet-Nederlandse vrouw die met een Nederlandse man
trouwde, als zij dat wilde, zonder meer de Nederlandse nationaliteit. Een niet-
Nederlandse man die met een Nederlandse vrouw trouwde, verkreeg het
Nederlanderschap niet zo gemakkelijk. Voor hem golden de gewone regels voor
vreemdelingen die genaturaliseerd wilden worden. 
Deze ongelijkheid is inmiddels gelijkgetrokken. Zowel een man als een vrouw moet
nu aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat de Nederlandse nationaliteit ver-
kregen kan worden. Een van die voorwaarden is een huwelijksduur van drie jaar. 
In 1985 is ook de ongelijkheid in het nationaliteitsrecht voor vaders en moeders
gelijkgetrokken. Een kind kan nu zijn Nederlandse nationaliteit zowel aan zijn
vader als aan zijn moeder ontlenen. Voordien was een kind alleen Nederlands als
ook zijn vader Nederlander was, behalve wanneer het ging om kinderen die voor de
wet geen vader hadden. Dan werd het kind ook Nederlander wanneer zijn moeder
de Nederlandse nationaliteit had.

9.4 Ouders en kinderen

In deze paragraaf over de relatie tussen ouders en kinderen is het uitgangspunt de
burgerlijke staat van de moeder.
Op de vraag wie de juridische moeder is van een kind, gaf tot voor kort alleen het
gewoonterecht antwoord. De wet zweeg geheel en al over het moederschap en gaf
alleen aan, wie de vader van een kind was. 
De wetgever is vanaf 1981 bezig met de herziening van het afstammingsrecht en
achtte de tijd rijp om het adagium mater semper certa est (de moeder is altijd
zeker) expliciet in de wet op te nemen. In het thans in de Eerste Kamer voorlig-
gende wetsvoorstel Herziening van het afstammingsrecht (TK 1995/1996) is nu
voor het eerst bepaald dat de moeder van een kind de vrouw is uit wie het kind is
geboren of die het kind heeft geadopteerd.13

Het ter hand nemen van de herziening van het afstammingsrecht werd vooral
ingegeven om discriminatie van kinderen van ongehuwde moeders op te heffen.
Tot op heden worden kinderen van gehuwde ouders aangeduid met ‘wettige’
kinderen, kinderen van ongehuwde moeders zijn ‘onwettige’ kinderen. In de
verschillende wetsvoorstellen inzake het afstammingsrecht die sinds 1981 zijn
verschenen, wordt dit onderscheid tussen wettige en onwettige kinderen steevast
opgeheven (Justitie 1981; TK 1987/1988 en TK 1995/1996c). Het laatste
wetsvoorstel heeft het inmiddels tot de Eerste Kamer gebracht. 
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Voor de bespreking van de rechtspositie van ouders ten opzichte van kinderen zal
uitgegaan worden van het gewoonterecht dat de vrouw die het kind ter wereld
brengt de juridische moeder is. Aangegeven wordt hoe in de onderscheiden burger-
lijke staat van de moeder de juridische relatie tussen het kind en een eventuele
vader is. 

Aan de vaststelling van het ouderschap heeft de wetgever diverse gevolgen
verbonden. Twee van dergelijke gevolgen zijn hiervoor al besproken: naam en
nationaliteit. Hierna zal worden ingegaan op de ontwikkelingen in de laatste jaren
met betrekking tot het ouderlijk gezag, de financiële verantwoordelijkheid voor
kinderen, het omgangsrecht en de erfrechtelijke betrekkingen. 

9.4.1 De gehuwde moeder

In de afgelopen dertig jaar wordt er steeds minder getrouwd, maar hoewel het
aantal vrouwen dat ongehuwd een kind krijgt sinds de jaren zeventig sterk is
toegenomen, worden toch nog de meeste kinderen geboren terwijl hun ouders
gehuwd zijn (Holtrust 1993: 95). 
De juridische moeder is, zoals gezegd, de vrouw die het kind baart. De tweede
hoofdregel van het ouderschap is dat de echtgenoot van de moeder de juridische
vader is. Deze regel blijft van kracht tot en met 306 dagen na de ontbinding van het
huwelijk. Dus als een vrouw weduwe wordt, dan is nog gedurende negen maanden
haar overleden echtgenoot automatisch de juridische vader van een eventueel
geboren kind.

De gehuwde man die weet of vermoedt dat hij niet de verwekker van het door zijn
vrouw ter wereld gebrachte kind is, kan in een procedure zijn vaderschap
ontkennen. Deze procedure is in 1970 enigszins ingeperkt, in die zin dat de man
zijn vaderschap niet kan ontkennen indien hij toestemming heeft gegeven tot een
daad die de verwekking van het kind tot gevolg kon hebben gehad. Met deze
cryptische omschrijving had de wetgever vooral het geven van toestemming voor
kunstmatige inseminatie op het oog. Als een man weet dat zijn vrouw gebruik-
maakt van kunstmatige inseminatie van een donor, wordt hij geacht daarmee in te
stemmen en kan hij op zijn verantwoordelijkheid als vader worden aangesproken. 

Ontkenning van het vaderschap was alleen mogelijk voor de man zelf. Gehuwde
vrouwen werden niet geacht met iemand anders dan hun echtgenoot het bed te
delen en konden het vaderschap van hun echtgenoot niet ontkennen. In 1970
kregen gescheiden vrouwen de mogelijkheid om het vaderschap te ontkennen van
kinderen die binnen 306 dagen na echtscheiding waren geboren. Voor gehuwde
vrouwen bleef ontkenning van het vaderschap geheel, en voor weduwen zo goed als
onmogelijk.
Het verschil in behandeling van gehuwde mannen en vrouwen bij dit onderwerp is
door de wetgever altijd verdedigd met het argument dat het niet aan de
verantwoordelijkheid van de vrouw kan worden overgelaten om te bepalen wie de
juridische vader van haar kind wordt.
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Het onderwerp ontkenning vaderschap krijgt pas in het midden van de jaren tachtig
enige belangstelling. Omdat het aantal echtscheidingen toeneemt, merken meer
vrouwen dat in geval van een geboorte binnen 306 dagen na de echtscheiding, hun
ex-echtgenoot als vader op het geboortebewijs van het kind terecht kan komen. Als
er geen nieuwe vader voor de baby klaarstaat of een vrouw niet (meteen) voor de
tweede keer wil trouwen, kan zij het vaderschap van de ex-man niet ontkennen. Zij
is dan afhankelijk van het feit of haar ex-echtgenoot stappen wil ondernemen.
Langzaam maar zeker is de rechter begonnen met het gladstrijken van deze
ongelijkheid tussen man en vrouw bij de ontkenning van het vaderschap. Zo liet de
lagere rechter het vereiste dat de gescheiden vrouw moest hertrouwen vervallen,
terwijl de Hoge Raad de onmogelijkheid voor de gehuwde vrouw om het
vaderschap te ontkennen strijdig met het gelijkheidsbeginsel achtte (HR 15 nov.
1990, RN 1991, 170, m.n. NH/IdH). Sinds 1994 is in Nederland ontkenning van
het vaderschap door vrouwen op dezelfde wijze mogelijk als door mannen, dankzij
een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM 27 okt.
1994, NJ 1995, 248). Het thans bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel
Herziening van het afstammingsrecht (TK 1995/1996c) doet in dit opzicht
eveneens recht aan de gelijkheid tussen man en vrouw.

Gehuwde ouders zijn jegens elkaar verplicht hun kinderen te verzorgen en op te
voeden. De wetgever bemoeit zich niet met de verdeling van die verplichting. Als
de vader voor het financiële deel zorgt en de moeder voor de feitelijke zorg, dan zal
de staat niet ingrijpen. Pas als ouders hun kinderen verwaarlozen, geeft de wet
handvatten voor het ingrijpen door de staat. Tijdens de periode dat kinderen
worden verzorgd, moeten er soms beslissingen genomen worden. Naar welke
school gaat het kind, wordt het gedoopt, enzovoort. In het algemeen zijn ouders
daarvoor bekleed met het ouderlijk gezag. Bij de uitoefening van het ouderlijk
gezag bestond er lange tijd ongelijkheid tussen gehuwde mannen en vrouwen. 
Het uitoefenen van het ouderlijk gezag hoorde tot voor kort bij het huwelijk.
Gehuwde ouders hadden het ouderlijk gezag, ongehuwde of gescheiden ouders
kregen voogdij. Uiteraard had vader het vroeger geheel alleen voor het zeggen,
maar sinds 1947 hadden moeders ook wel iets in de melk te brokkelen. Gelijk-
waardig was de positie van gehuwde moeders en vaders echter nog allerminst. 

Het ouderlijk gezag is verdeeld in zeggenschap over de persoon van het kind en
zeggenschap over het vermogen. Zeggenschap over het vermogen had vader alleen.
Dat betekende bijvoorbeeld dat moeder geen spaarbankboekje voor het kind kon
openen of van dat boekje geld kon opnemen. Zeggenschap over de persoon van het
kind hadden de ouders beiden, maar bij onenigheid had vader de doorslaggevende
stem. Bij onredelijke beslissingen van vader, kon moeder haar bezwaren aan de
rechter voorleggen. De rechter kon de beslissing van vader echter slechts marginaal
toetsen. Bovendien stapte een vrouw niet snel naar de rechter om over de beslis-
singen van haar echtgenoot te oordelen, behalve als zij een echtscheiding van plan
was. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren dat een man jarenlang kon tegenhouden dat
de kinderen een paspoort kregen, omdat hij niet wilde dat zijn vrouw met de
kinderen bij haar familie in het buitenland ging logeren (zie NJ 1987, 627).14
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De Wet wegnemening van een aantal ongelijkheden in het familierecht heeft per
1 januari 1985 een einde aan deze ongelijkheid in het familierecht tussen mannen
en vrouwen gemaakt. Voortaan hebben gehuwde mannen en vrouwen evenveel te
zeggen over kinderen en als zij het echt niet eens kunnen worden, bestaat de
mogelijkheid om hun geschil aan de rechter voor te leggen.

Over de andere gevolgen van het afstammingsrecht valt er hier wat betreft de
gehuwde ouders weinig bijzonders te vermelden. Het erfrecht maakt geen
onderscheid tussen gehuwde vaders en moeders. Het omgangsrecht speelt pas een
rol voor ouders na een echtscheiding en komt in de volgende paragraaf aan de orde.

9.4.2 De gescheiden moeder

Een echtscheiding brengt in principe geen verandering in het juridisch
moederschap of vaderschap. Het juridisch ouderschap is immers al vastgesteld en
een echtscheiding verandert daar niets aan. De wet is strikt, maar de praktijk
weerbarstig. Zo leefden man en vrouw misschien al lang niet meer samen, maar
namen niet de moeite om te scheiden. Als er dan een kind komt, merkt met name
de vrouw dat de huwelijkspapieren nog van invloed zijn op de juridische relatie
tussen het kind en haar ex-echtgenoot. Zo verweerde een man zich tegen zijn
juridisch vaderschap met het feit dat hij al jarenlang gescheiden van zijn vrouw
leefde en pas via een praatprogramma op de radio had gehoord dat hij vader was
geworden. Het mocht hem niet baten. 

Bij de echtscheiding spelen met name de onderwerpen omgang, ouderlijk gezag en
de financiële verantwoordelijkheid voor kinderen een belangrijke rol.
In 1971 werd bij de herziening van het echtscheidingsrecht voor het eerst geregeld
dat een gescheiden ouder bij wie het kind niet woonde, een omgangsregeling met
het kind kon vragen. De ouder bij wie het kind verbleef (de ouder-voogd) had
aanvankelijk het recht de omgang tussen het kind en de andere ouder te weigeren.

In de jaren zeventig wordt 89% van de kinderen van gescheiden ouders aan de
moeder toegewezen (tabel 9.2) en het zijn dan ook met name gescheiden mannen
die vinden dat het recht op omgang met kinderen lang niet ver genoeg gaat.
Midden jaren zeventig vindt een intensieve lobby plaats vanuit de vaderrechten-
beweging, die al spoedig gehoor krijgt bij de wetgever. Er wordt een wetsvoorstel
Omgangsrecht aan de Tweede Kamer aangeboden (TK 1978/1979b). De
vrouwenbeweging komt nu ook in het geweer en na een verhitte strijd gevolgd door
een hoorzitting in de Eerste Kamer, strandt het wetsvoorstel op het nippertje
(Verbraken 1981). De strijd van de vrouwenbeweging is evenwel tevergeefs. De
argumenten van vrouwen dat mannen die tijdens het huwelijk geen belangstelling
voor kinderen hadden, alleen maar omgang met kinderen willen om macht over
hun ex-vrouw te kunnen blijven uitoefenen, worden niet geaccepteerd
(Emancipatieraad 1981). De raden voor de kinderbescherming en de rechterlijke
macht zijn inmiddels overtuigd geraakt van het belang van kinderen om met beide
ouders te blijven omgaan, ook als er bijvoorbeeld sprake is geweest van geweld
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tijdens het huwelijk. Het geweld dat mannen tijdens het huwelijk tegen hun vrouw
hebben gebruikt, zou niet afdoen aan hun betekenis als vader. Midden jaren tachtig
verschijnt een nieuw wetsvoorstel Omgangsrecht, hetgeen een consolidering
inhoudt van de reeds bestaande praktijk dat omgang van kinderen met ouders moet
(TK 1984/1985b; Holtrust en Sevenhuijsen 1986). Dit voorstel wordt in 1990 wet.
In 1995 komt er weer een wetswijziging met betrekking tot het omgangsrecht,
waarin ook nog het recht op informatie en consultatie van de gescheiden ouder is
opgenomen. De ontzeggingsgronden voor omgang zijn sindsdien ook expliciet
geregeld.

Omgangsrecht met kinderen lijkt zo op het eerste gezicht niets te maken te hebben
met gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zowel de moeder als de vader heeft
recht op het vaststellen van een omgangsregeling door de rechter. In de praktijk
zijn het vaker vaders die omgang willen dan moeders, omdat kinderen vaker bij de
moeders wonen (voor alleenstaand ouderschap en niet-verzorgende ouders, zie
hoofdstuk 4). Overigens zou het wel eens kunnen zijn dat moeders meer moeite
hebben met het afdwingen van een omgangsregeling dan vaders. Een moeder die
niet de dagelijkse zorg voor kinderen heeft, wordt nog altijd argwanend bekeken. 

Als een door de rechter opgelegde omgangsregeling niet wordt nagekomen, is het
mogelijk om de omgang door middel van dwangmiddelen af te dwingen. Een
dwangsom, voor het geval de kinderen in het kader van een omgangsregeling niet
worden meegegeven, wordt slechts sporadisch door de rechter toegekend (Holtrust
en De Hondt 1988; RVR 1992: 754). Het omgekeerde geval: de vader komt niet
opdagen om de kinderen op te halen, is ook een keer aan de rechter voorgelegd. De
rechter wees deze eis af. Met andere woorden: moeders hebben wel de plicht de
kinderen mee te geven, maar vaders hebben niet de plicht om de kinderen op te
halen (Rb Maastricht 12 december 1988, RN 1990, 85 m.n. IdH/NH). 

Het systeem van de wet was dus tot voor kort dat bij een echtscheiding een van de
ouders tot voogd werd benoemd. Meestal werd de andere ouder tot toeziend voogd
benoemd. Deze rechtsfiguur gaf niet veel bevoegdheden. Hoewel de rechter eraan te
pas moet komen om de ouders tot voogd en toeziend voogd te benoemen, zijn de
ouders het er meestal over eens wie van hen de voogdij krijgt. In het overgrote deel
van de gevallen is dat de moeder. Als de ouders het niet met elkaar eens zijn wie
van hen de voogdij krijgt, moet de rechter de knoop doorhakken. Bij onenigheid
tussen de ouders wijst de rechter vaker de vader aan als de kinderen wat ouder zijn,
terwijl de moeder met name de jonge kinderen krijgt toegewezen (Bönnekamp
1988).
Bij de hiervoor besproken regeling hadden gescheiden moeders een krachtiger
rechtspositie ten opzichte van kinderen dan gehuwde moeders. Immers, tot 1985
had binnen huwelijk de vader de beslissende stem, terwijl een gescheiden moeder
met voogdij zelf de beslissende stem had. 
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Tabel 9.2 Toewijzing van het gezag over minderjarige kinderen bij echtscheiding, 1977-1996 (in procenten en
absolute aantallen)

moeder vader verdeelde handhaving scheidingszaken waarbij
voogdij gezamenlijk minderjarige kinderen zijn

gezag betrokken (= 100%)
ministerie van Justitiea

1977 89 7 4 - 13.200
1978 89 6 5 - 13.300
1983 86 9 5 - 19.300

CBSb

1985 83 9 8 1 21.500
1986 82 8 9 1 21.500
1987 79 8 9 3 19.700
1988 82 7 8 3 18.600
1989 79 9 7 5 16.400
1990 79 9 7 6 15.900
1991 77 8 6 9 15.700
1992 77 6 5 12 15.600
1993 76 5 3 16 17.800
1994 76 5 3 16 22.300
1995 71 5 7 17 19.700
1996 66 4 4 27 19.100

Gegevens volgens de door de rechtbanken aan de raden voor de kinderbescherming gezonden afschriften vana

vonnissen en beschikkingen inzake echtscheiding, waarbij het gezag over minderjarige kinderen wordt geregeld.
Vanaf 1985 tot en met 1992 heeft het CBS in samenwerking met het ministerie van Justitie de door deb

rechtbanken behandelde echtscheidingszaken geregistreerd per individuele zaak. Met ingang van 1993 is ervoor
gekozen om te volstaan met een steekproef bij alle arrondissementsrechtbanken over de in de maand oktober
beëindigde echtscheidingszaken. Deze maand wordt representatief beschouwd voor het gehele verslagjaar.

Bron: ministerie van Justitie/directie Kinderbescherming, Jaarverslagen 1977 en 1978, 1979 en 1980, 1983 en 1984.
Centraal Bureau voor de Statistiek, jaren 1985-1992: eerder gepubliceerd in Niphuis-Nell 1993 (Nemesis); jaren
1993-1996: CBS (1997)

In de regeling van het ouderlijk gezag na echtscheiding heeft zich een jaar of tien
geleden een aanzienlijke verandering voltrokken. In 1982 vroeg een echtpaar
tijdens de echtscheidingsprocedure of zij het ouderlijk gezag dat tijdens huwelijk
bestaat, na de echtscheiding beiden zouden mogen behouden. Zij wilden samen
verantwoordelijk blijven voor hun kind. Dit voorstel werd door de Hoge Raad
gehonoreerd (HR 4 mei 1984, RVR 1992, nr. 15).  Inmiddels is deze rechtspraak15

in 1995 in wetgeving omgezet. Ouders kunnen vragen om samen het ouderlijk
gezag na echtscheiding te behouden. Zo niet, dan wijst de rechter het ouderlijk
gezag aan een van beiden toe.16

De genoemde uitspraak van de Hoge Raad zette een onmiskenbare verandering in
gang. In de jaren zeventig kregen vrouwen na een echtscheiding in bijna 90% van
de gevallen de voogdij over de kinderen. Mannen kregen de voogdij in 7% tot 9%
van de gevallen en in de overige gevallen werd de voogdij over de kinderen tussen
vader en moeder verdeeld. Het verdelen van de voogdij neemt in de jaren tachtig
iets toe, maar de meeste kinderen blijven toch onder de voogdij van moeder staan.
Deze trend zet zich in de jaren negentig voort: moeders krijgen aanzienlijk minder
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vaak het ouderlijk gezag alleen (1996: 66%). Dat betekent echter niet dat er meer
kinderen onder ouderlijk gezag van vaders staan, want het aantal vaders dat het
ouderlijk gezag alleen uitoefent daalt eveneens (1996: 4%). Het blijkt dat steeds
meer ouders het ouderlijk gezag samen blijven uitoefenen. Aanvankelijk stijgt dit
aandeel geleidelijk naar 17% in 1995. In 1996 blijkt er een forse stijging te zijn
geweest naar 27%. Deze opvallende stijging is vermoedelijk een gevolg van het feit
dat per 1 november 1995 de wet van kracht werd op grond waarvan handhaving
van gezamenlijk gezag na echtscheiding voor het eerst een wettelijke basis kreeg. 
Een belangrijke vraag is evenwel of de populariteit van het gezamenlijk uitoefenen
van het ouderlijk gezag na echtscheiding ook inhoudt dat kinderen na de
echtscheiding in toenemende mate door beide ouders worden verzorgd en
opgevoed. 

Het samen opvoeden van kinderen door ouders die niet (meer) met elkaar gehuwd
zijn, werd aanvankelijk ook wel aangeduid met ‘co-ouderschap’. Dit is geen
juridisch begrip, maar een term die populair is geworden in een tijd dat
gezamenlijk gezag voor gescheiden ouders niet mogelijk was. 
De term ‘co-ouderschap’ wekt de indruk dat ouders samen voor hun kinderen
zorgen en verantwoordelijk zijn. Daarom zou het gewenst zijn dat co-ouders samen
het ouderlijk gezag kunnen uitoefenen. Een van de motieven van vrouwen voor de
keuze van gedeeld ouderlijk gezag is de verwachting dat de vader daardoor ook
meer voor de kinderen zal gaan zorgen. De rechter stelt evenwel niet als
voorwaarde voor het delen van het gezag dat er ook samen voor kinderen wordt
gezorgd.  Co-ouderschap, in die zin dat de ouders ook beiden ongeveer evenveel17

voor de kinderen zorgen, zou niet zijn toegenomen (Wittink 1991; Hoogestege
1994). Kinderen die onder gezamenlijk gezag van gescheiden ouders staan, wonen
vaak toch bij de moeder, terwijl de vader in de praktijk een omgangsregeling heeft.
In 1996 werd in 27% van echtscheidingen met minderjarige kinderen door de
rechter een omgangsregeling vastgesteld, in de overgrote meerderheid van de
gevallen ten behoeve van de vader. In de afgelopen jaren is dit aantal duidelijk
toegenomen. In 1982 en 1987 werd bij 10% à 12% van de echtscheidingen met
minderjarige kinderen door de rechter een omgangsregeling vastgesteld, in 1995 bij
20% (Van der Werff en Naborn 1987; CBS 1989, 1996, 1997).

Ook op het terrein van de wettelijke regelgeving van het gezamenlijk gezag na
echtscheiding staan de ontwikkelingen niet stil. Bij de recente behandeling in de
Tweede Kamer van het wetsvoorstel inzake voogdij (TK 1993/1994) is het voorstel
zodanig gewijzigd dat de thans geldende hoofdregel: ‘geen gezamenlijk gezag,
tenzij scheidende ouders het daarover eens zijn’ werd omgekeerd: ‘gezamenlijk
gezag na echtscheiding, tenzij de ouders het daarover niet eens zijn’. In het laatste
geval zal alsnog de rechter beslissen over de toekenning van het eenhoofdig gezag
(Arachne 1997).
Het Clara Wichmann Instituut (CWI) acht de omkering van de hoofdregel
zorgwekkend. Gezamenlijk gezag biedt immers de mogelijkheid tot verregaande
inmenging van de ouder die niet meer tot het gezin behoort en kan leiden tot, ook
voor kinderen, onrust en onduidelijkheid. Gezag dient gekoppeld te zijn aan zorg
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en betrokkenheid van de ouder bij wie de kinderen verblijven, doorgaans de
moeder. Automatische voortzetting van gezamenlijk gezag zal gescheiden moeders
in een slechtere positie brengen, aldus het CWI. Het VN-Vrouwenverdrag verbiedt
maatregelen die tot gevolg hebben dat de bestaande situatie voor vrouwen
verslechtert (Arachne 1997; commissie-Groenman 1997: 22-23). 

Tabel 9.3 Echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn en waarbij door de rechter een alimentatie-
plicht ten opzichte van een of meer van de kinderen is opgelegd, 1987-1996 (in procenten)a

kinderalimentatie kinderalimentatie
1987 39 1992 38
1988 41 1993 42
1989 42 1994 45
1990 38 1995 45
1991 39 1996 52

Zie voor een verantwoording van de cijfers noot b bij tabel 9.2.a

Bron: CBS, schriftelijke mededeling, en CBS (1997) SCP-bewerking

Ouders zijn verplicht naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en
opvoeding van minderjarige kinderen. Echtscheiding brengt in deze verplichting
geen verandering. In de praktijk zal de rechter in het echtscheidingsvonnis bepalen
hoeveel alimentatie de ouder/niet-gezagsdrager aan de ouder met gezag moet
betalen. In de periode 1987-1995 werd kinderalimentatie opgelegd in 40% tot 45%
van de echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen waren betrokken (tabel 9.3).
Als een ouder-zonder-gezag niet aan zijn verplichting voldoet, kan de ouder-met-
gezag hem daarop aanspreken.

Op grond van de rechtspraak die voortzetting van het gezag na scheiding mogelijk
maakte, was het niet mogelijk in dat geval een alimentatiebeschikking aan de
rechter te vragen. Ouders die samen het gezag uitoefenden, werden geacht het
daarover samen eens te worden. In de praktijk bleek dit nogal eens nadelig voor
vrouwen uit te pakken. De vader zei dan bijvoorbeeld dat hij voldoende in natura
aan het kind besteedde en de moeder bleef met lege handen staan. Wetgeving heeft
hierin in 1995 verandering gebracht en thans kunnen ook ouders die gezamenlijk
het gezag na echtscheiding uitoefenen, tot het betalen van kinderalimentatie
veroordeeld worden. Vermoedelijk heeft dit bijgedragen aan de recente stijging van
het aandeel echtscheidingen met minderjarige kinderen waarbij een plicht tot
betalen van kinderalimentatie wordt opgelegd: in 1995 bedroeg dit aandeel 45%, in
1996 was dit 52% (tabel 9.3).

Voor gescheiden vrouwen die van de bijstand moeten rondkomen, kan gezamenlijk
gezag onvoordelig uitpakken. De vrouw heeft dan geen recht op bijstand voor een
eenoudergezin, maar bijstand kan worden toegekend naar de helft van de som van
het normbedrag voor een alleenstaande en een eenoudergezin (CRvB 4 apr. 1995,
nr. ABW 1994, 395).  Als er werkelijk sprake is van co-ouderschap, is daar niets18

mis mee, maar zoals gezegd verblijven bij een zogenoemde co-ouderschapsregeling
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de kinderen meestentijds bij de vrouw. De gevolgen van de hiervoor besproken
nieuwe hoofdregel bij echtscheiding van ‘gezamenlijk gezag, tenzij’ kan daarom
voor toekomstige bijstandsmoeders ongunstig uitpakken. 

9.4.3 De ongehuwde moeder

Ongehuwde moeders zijn er altijd geweest en zolang het huwelijk als rechtsin-
stituut bestaat, zullen er ook altijd ongehuwde moeders blijven. Dertig jaar geleden
was ongehuwd moederschap een schande en kwam een bewuste keuze voor
ongehuwd moederschap niet of nauwelijks voor. 
In de jaren zeventig ontstond een toenemende belangstelling voor de juridische
consequenties van samenleven buiten het huwelijk. In eerste instantie werd daarbij
niet de positie van kinderen betrokken. Er werd van uitgegaan dat een ongehuwd
heteropaar dat samenwoonde zou trouwen als zij een gezin wilden stichten. Over
moederschap binnen een lesbische relatie werd toen nog helemaal niet gesproken. 
Langzaam maar zeker raakt niet trouwen, maar wel het hebben van kinderen
populair bij heterostellen. Bovendien verschijnt in juli 1977 in een aantal
dagbladen een advertentie met de volgende tekst: “Ik zoek een aantal vrouwen die
- net als ik - vanuit een bewuste keuze ongehuwd zwanger willen zijn of dit
overwegen.” Uit deze advertentie komt de BOM-groep voort, die vervolgens met
overheidssubsidie landelijke BOM-dagen organiseert en een boekje Bewust
ongehuwd moeder uitgeeft. Het taboe van ongehuwd kinderen krijgen is
doorbroken en het recht reageert op de maatschappelijke ontwikkelingen zowel in
rechtspraak als in wetgeving. 

Lange tijd is in het erfrecht het kind van de ongehuwde moeder discriminatoir
behandeld. Buiten het huwelijk geboren kinderen erfden weliswaar wel van hun
moeder en - indien aanwezig - van een vader; de erfrechtelijke portie was echter
een kleiner gedeelte dan wanneer zij binnen het huwelijk geboren zouden zijn.
Bovendien moesten zij de erfenis delen met bijvoorbeeld de grootouders. Ook had
het kind geen verdere juridische familieband met de familieleden van de moeder (of
eventuele vader).
Het Europese Hof te Straatsburg deed in 1979 een uitspraak waarin de discrimina-
tie van de kinderen van ongehuwde moeders in strijd werd geacht met de mensen-
rechten. De Nederlandse wetgever reageerde zeer alert op deze uitspraak en in
sneltreinvaart werd een wetswijziging van kracht, waarin de positie van kinderen
van ongehuwde moeders gelijk werd aan die van kinderen van gehuwde moeders.
Vanaf dat moment is er eigenlijk niets meer mis met de rechtspositie van de
ongehuwde moeder en haar kind. Het kind krijgt de naam en nationaliteit van de
moeder en zij krijgt het ouderlijk gezag; het erfrecht is volwaardig en het kind
hoort juridisch bij de familie van de moeder. 
Toch heeft het recht vanaf die tijd uitbundig gereageerd op ouderschap buiten het
huwelijk. Gezamenlijk ouderlijk gezag of co-ouderschap, vaststelling van het
vaderschap en omgangsrecht van ongehuwde vaders hebben allemaal in de
juridische schijnwerpers gestaan, waarbij met de regelmaat van de klok het
beginsel van gelijke rechten werd ingeroepen. Al deze belangstelling heeft tot
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resultaat gehad dat de rechtspositie van de ongehuwde vader regelmatig is ver-
sterkt, terwijl de rechtspositie van de ongehuwde moeder is verzwakt. Daarnaast is
de bijdrage van het gelijkheidsbeginsel aan de rechtspositie van de lesbische
meemoeder tot op heden nihil geweest. 
Aan de hand van drie verschillende situaties wordt geschetst hoe de rechtspositie
van de ongehuwde moeder is veranderd.

Tabel 9.4 Door huwelijkssluiting gewettigde kinderen, 1981-1994

totaal wettigingspercentagea

1981-1988 29
1981-1989 29
1981-1990 29
1991 28
1992 30
1993 29
1994 28

Dit betreft het totaal wettigingspercentage volgens de leeftijdsspecifieke wettigingstafel. Een percentage vana

bijvoorbeeld 29 betekent dat van elke 100 onwettig levendgeborenen er uiteindelijk 29 door een huwelijk zullen
worden gewettigd indien in de toekomst dezelfde mate van wettiging blijft gelden als waargenomen in het (de)
betreffende kalenderjaar (kalenderjaren).

Bron: CBS, Maandstatistiek van de bevolking, diverse afleveringen

Eerst de situatie dat een vrouw een kind krijgt binnen een relatie met een ongehuw-
de mannelijke partner. Het ligt voor de hand dat het kind in dat geval door de man
zal worden erkend. Wettiging van (erkende) kinderen door huwelijkssluiting vindt
uiteindelijk plaats voor circa 30% van de buitenechtelijk geboren kinderen
(tabel 9.4). Een groter - maar onbekend - deel van de buitenechtelijk geboren
kinderen zal ooit zijn erkend door een man. Erkenning (en wettiging) van een kind
kan ook door een man die het kind niet heeft verwekt. De moeder en de man die
heeft erkend kunnen samen het ouderlijk gezag over het kind krijgen. Dit is in
eerste instantie in 1985 door de rechtspraak mogelijk gemaakt en vervolgens in
1995 in de wet neergelegd. Wanneer moeder en mannelijke partner samen ouder
willen zijn, dan is dat dus mogelijk, ongeacht het feit of de man ook de biologische
vader van het kind is. 
In deze situatie bestaat nog wel een knelpunt. Dat is het geval als de wens bestaat
om gezamenlijk het gezag uit te oefenen, maar tegelijkertijd de ouders wensen dat
het kind de achternaam van de moeder krijgt. Erkenning door de man is nog steeds
voorwaarde voor gezamenlijk ouderlijk gezag en aan erkenning zit nog steeds
dwingend de naam van de vader vast (zie verder § 9.3.2).
Gezamenlijk gezag betekent een versterking van de positie van de man die het kind
heeft erkend. Enige jaren daarvoor had de ongehuwde vader zijn rechtspositie ook
reeds versterkt gezien op het terrein van het omgangsrecht (HR 1 juli 1983, RVR
nr. 32, m.n. NH/IdH). De versterking van het omgangsrecht van de ongehuwde
vader is vervolgens in 1995 in de wet neergelegd.
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Als de ongehuwde moeder het ouderschap met een vrouwelijke partner wil delen,
ontmoet zij nog steeds een aantal onneembare obstakels. Gezamenlijk gezag is niet
mogelijk; zonder testament is er geen erfrecht tussen meemoeder en het kind, en als
er wel een testament is gemaakt, is er toch nog sprake van een ongunstig successie-
rechtentarief.
Al jarenlang procederen vrouwen over de ongelijke behandeling van hun lesbisch
ouderschap in vergelijking met hetero-ouderschap. Hun inspanningen hebben tot
op heden nog geen enkel succes gehad en ook een beroep op de Europese rechter in
Straatsburg mocht niet baten (ECRM 19 mei 1992, RN 1992, 291). Wel is in 1994
een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden waarin een vorm van gezag
voor een ouder en een niet-ouder mogelijk wordt gemaakt (TK 1993/1994). Dit
levert wel een vorm van gezag op, maar niet een volwaardige juridische
familieband tussen de vriendin van de moeder en het kind. Knelpunt blijft dan ook
dat de vriendin van de moeder geen officiële ouder van het kind kan worden.
Medio 1997 ligt dit voorstel ter behandeling in de Eerste Kamer. 

Ten slotte is het natuurlijk mogelijk dat de moeder geen vaste partner heeft met
wie zij samen het ouderschap wil vervullen, of een kind krijgt van wie de
biologische vader het laat afweten. Juist over deze situatie is veel te doen geweest:
enerzijds over de moeder die niet wil dat een man in een rechtsverhouding tot haar
kind komt te staan en anderzijds over de man die geen verantwoordelijkheden aan
wil met betrekking tot het door hem verwekte kind. 
Tot 1988 was de ongehuwde moeder gevrijwaard van juridische macht van de
verwekker van haar kind. Gaf zij geen toestemming voor de erkenning, dan kreeg
het kind juridisch gesproken geen vader. In 1988 echter heeft de Hoge Raad het
toestemmingsvereiste van de moeder doorbroken. De consequentie van de uitspraak
van de Hoge Raad is dat verwekkers nu het kind kunnen erkennen, wanneer de
moeder volgens de rechter misbruik maakt van haar bevoegdheid toestemming te
weigeren. Dat de Hoge Raad nu erkenning zonder toestemming van de moeder
mogelijk had gemaakt, drong al snel door tot een aantal mannen, die in gerechte-
lijke procedures stelden dat er ook in hun zaak sprake was van misbruik van
bevoegdheid aan de kant van de moeder. De Hoge Raad heeft naderhand enige
verfijning aangebracht en is van oordeel dat er alleen dan sprake is van misbruik
van bevoegdheid wanneer de moeder geen enkel te respecteren belang heeft bij haar
weigeren. Volgens de Hoge Raad is het bijvoorbeeld wel in het belang van de
moeder die haar kinderen verzorgt en opvoedt dat deze kinderen haar naam
behouden. In een dergelijke situatie wordt erkenning tegen de wil van de moeder
niet uitgesproken (zie bv. HR 18 mei 1990, RVR nr. 6, m.n. IdH/NH). In het geval
een verwekker grotendeels of althans meer voor het kind zorgt dan de moeder, kan
het weigeren van toestemming door de moeder wel als misbruik van bevoegdheid
worden opgevat en geeft de rechter wel vervangende toestemming voor erkenning
(HR 20 dec. 1991, NJ 1992, 598).

Voor de vraag wanneer er misbruik van bevoegdheid bij de moeder kan worden
aangenomen, moeten dus verschillende situaties onderscheiden worden. In de
gebruikelijke situatie, waarin de moeder met het kind in gezinsverband samenleeft,
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het verzorgt en opvoedt, is er niet snel sprake van misbruik. Neemt de vader
evenwel een groter deel van de feitelijke verzorging op zich, dan is er wel snel
sprake van misbruik.

Hoe zit het met de geheel andere situatie dat de moeder wil dat de man het kind
erkent, maar de man dat niet wil? Ook hierover heeft de rechtspraak geoordeeld. In
een dergelijke casus kwam de Hoge Raad tot de overweging dat het de rechtsvor-
mende taak van de rechter te buiten gaat om de man tot erkenning te dwingen. Het
scheppen van een dergelijke regeling zou een taak van de wetgever zijn en niet van
de rechter, aldus de Hoge Raad kort samengevat (HR 3 april 1992, NJ 1993, 286,
m.n. EAAL).

Over het omgangsrecht van de verwekker is eveneens veel te doen geweest. Nadat
de Hoge Raad in 1985 een man alleen op grond van het feit dat hij de verwekker
was, in een verzoek tot omgang ontvankelijk had verklaard, werd met name vanuit
de hoek van vrouwenstudies rechten hierop nogal heftig gereageerd. Zeker toen op
grond van die uitspraak een spermadonor ook omgangsrecht ging claimen.
Kennelijk geschrokken van de implicaties van de ruimte die gecreëerd was voor
verwekkers, wijzigt de Hoge Raad deze koers enigszins in 1989. Een verwekker
heeft nu niet langer zonder meer recht op omgang; er zullen bijkomende omstan-
digheden aanwezig moeten zijn (HR 10 november 1989, RN 1990, 73, m.n.
NH/IdH). Het omgangsrecht van de verwekker is in 1995 wettelijk geregeld in de
lijn die al door de Hoge Raad was uitgezet.

Ook over de onderhoudsplicht van de verwekker is geprocedeerd. Volgens de wet is
de verwekker wel onderhoudsplichtig voor het kind, maar heeft de moeder maar
vijf jaar na de geboorte van het kind de tijd om tegen de verwekker een
onderhoudsprocedure aan te spannen. Deze termijn van vijf jaar is een aantal
malen inzet van een geding geweest. In het kort komt de rechtspraak hier op neer
dat verwekkers ook na vijf jaar nog door de moeder kunnen worden aangesproken,
wanneer niet weersproken wordt dat de man de verwekker is. Stelt de man zich in
het proces op het standpunt dat hij niet de verwekker is en de moeder maar moet
zien te bewijzen dat hij wel de verwekker is, dan wordt het voor de moeder heel
moeilijk. De rechtspraak is namelijk niet snel geneigd een DNA-test of bloedonder-
zoek toe te staan en op een andere wijze bewijzen van een geslachtsgemeenschap
waaruit het kind indertijd is voortgekomen, is vrijwel ondoenlijk. 

In 1996 is aan de Tweede Kamer het zoveelste wetsvoorstel over het afstammings-
recht aangeboden (TK 1995/1996c), waarin een aantal ongelijkheden tussen vaders
en moeders zijn weggenomen (en een aantal nog is blijven bestaan). Voor de
categorie ‘ongehuwde moeder zonder vaste partner’ betekent dit voorstel een
bevestiging van de reeds bestaande situatie dat haar toestemming voor erkenning
door die van de rechter vervangen kan worden. Wel kan zij volgens dit wetsvoorstel
de man tot erkenning dwingen en heeft zij niet langer te maken met een verjaring
van de termijn waarbinnen zij de onderhoudsactie moet afdwingen (De Hondt en
Holtrust 1996). 
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9.5 Samenvatting en conclusie

De invoering van het geheel herziene familierecht in 1970 bracht nauwelijks
wijziging in de rechtspositie van de gehuwde vrouw, al verloor de man wel zijn
positie als ‘hoofd van de echtvereniging’. De gehuwde vrouw was in 1957
handelingsbekwaam geworden en met die verworvenheid moest zij lange tijd
tevreden zijn. In 1985 werd een belangrijke stap voorwaarts gezet ten aanzien van
de formele gelijkheid tussen gehuwde mannen en vrouwen in het familierecht. De
verplichting voor het verstrekken van huishoudgeld werd wederzijds en de vrouw
mocht voortaan ook de woonplaats van het gezin bepalen. Het uitoefenen van de
ouderlijke macht over kinderen moest eveneens voortaan eerlijk worden gedeeld. 

Het verkrijgen van gelijke rechten in formele zin wil echter nog niet zeggen dat er
in de praktijk geen knelpunten voor vrouwen meer bestaan. Formele gelijkheid kan
materieel gezien voor vrouwen heel anders uitpakken dan voor mannen. 
Zo werkt de regeling van de zeggenschap over de goederen tijdens het huwelijk
voor mannen heel anders uit dan voor vrouwen. Meer mannen dan vrouwen hebben
in de praktijk zeggenschap over aanzienlijk meer zaken. Immers, diegene die
goederen in het huwelijk inbrengt, heeft over die goederen ook de zeggenschap.
Weliswaar is er meer oog gekomen voor de rechtspositie van de meewerkende
echtgenote en worden er bijvoorbeeld tegenwoordig meer man/vrouwmaatschappen
gesloten. Dat betekent echter nog steeds niet dat de rechtspositie van de
meewerkende vrouw nu erg rooskleurig is.

Hoewel de echtscheidingsprocedure is vereenvoudigd, is er met name ten aanzien
van de financiële consequenties van de echtscheiding nog een aantal knelpunten
voor vrouwen. De jarenlang nagestreefde limitering van de alimentatie is in 1994
verankerd in de wet, en met name oudere gescheiden vrouwen of oudere vrouwen
die nog gaan scheiden, ondervinden daarvan in de praktijk de nadelige gevolgen. 
Mijlpaal voor de gescheiden vrouwen leek het Boon/Van Loon-arrest (1981),
waarin de vrouw het recht op een gedeelte van het pensioen van haar man werd
toegekend. In 1995 kwam de Wet pensioenverevening tot stand, die een verdere
versterking opleverde voor de aanspraak van de vrouw op het door haar man
opgebouwde pensioen. Een aanzienlijke groep vrouwen kan evenwel op deze wet
geen aanspraak maken. Bovendien worden door de notaris nog steeds zodanige
huwelijkse voorwaarden aangeboden dat vrouwen aan het einde van de rit geen
recht op pensioen blijken te hebben.

Het aantal huwelijkse voorwaarden waarin de nadelige koude uitsluiting wordt
opgenomen, daalt zienderogen en ook de rechter heeft meer oog gekregen voor al te
vrouwonvriendelijke huwelijkse voorwaarden. Dat neemt echter niet weg dat nog
steeds veel vrouwen de consequenties ondervinden van dergelijke voorwaarden
waaronder zij in het verleden hun handtekening hebben gezet.  

De formele rechtsrelatie tussen gehuwde partners onderling is thans grotendeels
gelijkgetrokken. Ook in de relatie tussen gehuwde ouders en hun kinderen is er
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bijna geen sprake meer van formele ongelijkheid tussen moeder en vader.
Een belangrijke operatie daarvoor was de Wet wegneming van een aantal ongelijk-
heden in 1985. Sindsdien is er echt sprake van het delen van het ouderlijk gezag
door de gehuwde ouders. Tevens ontleent vanaf dat jaar een kind de Nederlandse
nationaliteit niet alleen aan zijn vader, maar ook aan zijn moeder.

Een ongelijkheid die nog wat langer in stand is gebleven, is de ontkenning van het
vaderschap. Gehuwde mannen konden wel altijd al het tijdens het huwelijk
ontstane vaderschap ontkennen; gehuwde vrouwen konden dat niet. De rechtspraak
heeft in 1994 aan deze ongelijkheid een einde gemaakt. 

Een hardnekkige ongelijkheid betreft het recht ten aanzien van de achternaam van
het kind. Na talloze voorstellen legt de in het voorjaar van 1997 door het parlement
aangenomen en per 1 januari 1998 in te voeren wetswijziging opnieuw een
opmerkelijke voorkeur voor de naam van de vader aan de dag. 
Buiten het huwelijk is het naamrecht tot die datum nog in strijd met het gelijk-
heidsbeginsel. Dat werd ook met zo veel woorden door de rechtspraak erkend, maar
de wetgever heeft pas met de recente wetswijziging zijn antwoord geformuleerd.
Tot 1 januari 1998 krijgen kinderen van een niet-gehuwde moeder nog de naam
van de moeder, tenzij een man het kind erkent, in welk geval het automatisch de
naam van de vader krijgt. Als de nieuwe wet in werking is getreden, kunnen
niet-gehuwde ouders er wel voor kiezen dat het kind de naam van de moeder houdt.
De commissie-Groenman (1997) acht het onlangs in het parlement aangenomen
naamrecht in strijd met het VN-Vrouwenverdrag (voor zover het gehuwde ouders
betreft).

Het is nog niet zo lang geleden dat ongehuwd moederschap een schande was, maar
deze moeders hadden vergeleken bij vaders wel een sterkere rechtspositie ten
opzichte van het kind. Zo kon de moeder de vader tegenhouden om het kind te
erkennen. Dit zogenoemde toestemmingsvereiste van de moeder voor erkenning
van het vaderschap is in 1988 ernstig door de rechtspraak verzwakt. Anderzijds
kent de aansprakelijkheid van de verwekker voor het levensonderhoud van het kind
nog steeds een vervaltermijn van vijf jaar. Ook het ouderlijk gezag van de
ongehuwde moeder, evenals dat van de gescheiden moeder, is verzwakt in die zin
dat thans niet (meer) gehuwde ouders het gezag samen kunnen uitoefenen.
Gezamenlijk gezag betekent echter lang niet altijd gezamenlijke zorg. 

Het omgangsrecht van de ongehuwde en gescheiden vaders is langzaam maar zeker
steeds sterker geworden. In theorie is het omgangsrecht ook versterkt voor de
moeder, maar in de praktijk zijn het met name vaders die baat hebben bij de
versterking van het omgangsrecht. Omgekeerd is het nog niet gelukt om van de
vader af te dwingen dat hij de afgesproken omgang ook werkelijk nakomt. 
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Als het thans in de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel Afstammingsrecht (TK 1995/1996c) van1

kracht wordt, zullen deze termen eindelijk zijn vervallen. Zie ook paragraaf 9.4.
In die tijd wordt in ambtelijke stukken het woord ‘gelijkwaardigheid’ gebruikt; later komt pas2

‘gelijkheid’ in zwang.
Het Vrouwenverdrag is een vervolg op de VN-Verklaring inzake de uitbanning van alle vormen van3

discriminatie. De verklaring had als doel het bereiken van formele gelijke rechten van vrouwen. Het
Vrouwenverdrag gaat verder en heeft als doel om gelijkheid van mannen en vrouwen ook materieel te
bereiken. Discriminatie van vrouwen wordt omschreven als het maken van onderscheid op basis van
sekse, met als doel of gevolg de gelijkheid van vrouwen ten opzichte van mannen aan te tasten of teniet
te doen. 
Deze regel, dat het huwelijk is voorbehouden aan één man en één vrouw, is volgens de rechtspraak van4

openbare orde. Daarom strandt ook het verzoek van een buitenlandse man op het Nederlanderschap in
het geval hij met twee vrouwen is getrouwd (RvS 10-11-1993, nr. R02.92.5610).
Overigens geldt sinds 1971 het huwelijksverbod niet meer voor gescheiden vrouwen.5

Er bestaan wel enkele zogeheten gezinsbeschermende bepalingen. Dat betekent dat de ene echtgenoot6

altijd toestemming nodig heeft van de andere echtgenoot voor het vervreemden van bepaalde goederen,
zoals de echtelijke woning en bij het kopen op afbetaling (Nuytinck 1987; Oly 1992). Betreft het echter
een koop op afbetaling van bedrijfsgoederen, dan mag degene die het bedrijf voert (dikwijls de man)
zonder toestemming van de andere huwelijkspartner (dikwijls de vrouw) op afbetaling kopen. De
gezinsbeschermende bepalingen gelden ook weer ongeacht het huwelijksgoederenregime waarin men
getrouwd is. 
Voor gescheiden alleenstaande moeders, zie de gegevens in hoofdstuk 4.7

Overigens zijn huwelijkse voorwaarden doorgaans wel sekseneutraal geformuleerd en wordt er8

gesproken van ‘echtgenoten’, zonder aan te geven of het om de man of om de vrouw gaat. In theorie
zouden dus ook mannen te maken kunnen hebben met de geschetste nadelige gevolgen van huwelijkse
voorwaarden, maar in de praktijk komt dit slechts zelden voor.  
Anderzijds wordt de vrouw in een paspoort onder haar eigen naam ingeschreven, ook als zij juist de9

naam van de man juist wil gebruiken (Afd. Bestuursrechtspraak RvS, 29 juli 1996, nr. H01.96.0025).
Zie over het gelijkheidsbeginsel in het naamrecht EHRM 22 februari 1994, Series A 280-B.10

Zie voor kritiek op het onderzoek Niphuis-Nell (1989).11

Het gevolg daarvan is wel dat het kind geen juridische vader heeft, zie verder paragraaf 9.4.3.12

In-vitrofertilisatie heeft het mogelijk gemaakt dat een kind twee biologische moeders heeft: de vrouw13

met wie een genetische relatie bestaat en de vrouw die het kind heeft gebaard. Door deze sinds een jaar
of twintig geleden in gang gezette mogelijkheid zijn er in het buitenland diverse procedures gevoerd
over het moederschap. In Nederland is tot dusver embryodonatie harmonieus verlopen, maar dat is geen
garantie voor de toekomst. 
De uitspraak was nog gebaseerd op de oude wet.14

Daarbij kan men zich afvragen of de vrouw zich heeft gerealiseerd dat op dat moment de man nog de15

doorslaggevende stem had bij het uitoefenen van het ouderlijk gezag.
De wet spreekt nu altijd van ‘ouderlijk gezag van ouders’ en niet meer van ‘voogdij’, en de figuur van16

toeziende voogdij is afgeschaft.
Voor toewijzing van gezamenlijk gezag aan gescheiden ouders blijkt vooral de houding van de17

advocaat van belang te zijn. Als de advocaat voorstander is van gezamenlijk ouderlijk gezag, zullen zijn
cliënten dat ook bijna altijd samen krijgen, en als de advocaat geen voorstander van deze vorm van
gezag is, niet (Hoogestege 1994: 16).
Ook bij de kinderbijslag schiet de vrouw er financieel vaak bij in (zie CRvB 3 mrt 1995, AB 1995,18

458).

Noten bij hoofdstuk 9
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10  BELEID INZAKE HERVERDELING VAN ONBETAALDE ARBEID

Marry Niphuis-Nell (SCP)

10.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is een aantal maatschappelijke ontwikkelingen
behandeld op het terrein van de primaire leefvormen, met speciale aandacht voor
de positie van vrouwen en mannen in verband met ouderschap. In dit hoofdstuk
komen de ontwikkelingen in het beleid aan de orde voorzover dit significante
samenhang vertoont met de besproken onderwerpen. Daarbij horen ook
ontwikkelingen in het familierecht waarop in dit hoofdstuk niet meer wordt
ingegaan; het voorgaande hoofdstuk was geheel aan het familierecht gewijd. 

In het kader van de positie van vrouwen en mannen als moeders en vaders is, naast
het familierecht, de verdeling van onbetaalde arbeid het belangrijkste beleidsveld.
Zoals evenwel in hoofdstuk 5 is gedemonstreerd, hangt de verdeling van onbetaalde
arbeid over partners sterk samen met de verdeling van de betaalde arbeid. Voor de
overheid is de beïnvloeding van de vormgeving van betaalde arbeid daarom ook een
belangrijke weg via welke zij de verdeling van de onbetaalde arbeid kan
beïnvloeden, mede omdat een meer directe beïnvloeding van de verdeling van
onbetaalde arbeid binnenshuis nauwelijks mogelijk is.  Beleid ten aanzien van de1

verdeling van onbetaalde arbeid en die van betaalde arbeid kan dan ook niet of
nauwelijks van elkaar worden onderscheiden. 
Dat neemt echter niet weg dat er in de afgelopen decennia binnen de brede
doelstelling van het emancipatiebeleid wisselende accenten werden gelegd. De
jaren tachtig waren typisch de periode van de stimulering van de arbeidsmarkt-
participatie van vrouwen. Hierop wordt ingegaan in paragraaf 10.2. In de jaren
negentig ligt het accent op het beter combineerbaar maken van betaalde arbeid en
zorgtaken en op herverdeling over de seksen van onbetaalde zorgtaken, waarmee
sterker dan voordien wordt geprobeerd om mannen aan te spreken op hun
(zorg)verantwoordelijkheden. Paragraaf 10.3 is gewijd aan deze meest recente fase
in de beleidsontwikkeling, voorzover het de grote lijnen betreft. In paragraaf 10.4
wordt meer in detail bezien wat er in de laatste jaren tot stand is gekomen aan
faciliterende regelingen voor de combineerbaarheid van betaalde arbeid en zorg
voor kinderen. Daarmee is het onderhavige hoofdstuk tevens een actualisering van
het desbetreffende hoofdstuk in de Sociale atlas van de vrouw, deel 2
(Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993).

De vraag die aan de inventarisatie voor dit hoofdstuk ten grondslag ligt, is die naar
de voortgang van het beleid ten aanzien van de verdeling van betaalde en
onbetaalde arbeid in gezinnen met kinderen sinds het begin van de jaren negentig.
Is er sprake van voortgaande ontwikkelingen in dit beleid of is het op een dood
punt blijven steken? En als er voortgang is, kunnen dan richting en tempo
bevredigend geacht worden? Welke knelpunten - oude en nieuwe - doen zich op dit



288

moment voor? In de concluderende paragrafen 10.3.5 en 10.4.6 en ten slotte in de
afsluitende paragraaf 10.5 wordt geprobeerd een antwoord op deze vragen te geven.

10.2 De jaren zeventig en tachtig: stimulering arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen

Het emancipatiebeleid van de rijksoverheid ging van start in de tweede helft van de
jaren zeventig. De eerste nota over het emancipatiebeleid in brede zin verscheen in
1977, de tweede in 1985 (TK 1976/1977 en 1984/1985). In de tweede nota waren
de probleemanalyse en -definiëring van de vrouwenbeweging in hoge mate
overgenomen. Sinds de jaren tachtig bestrijkt het emancipatiebeleid een groot
aantal terreinen: onderwijs, arbeid (vooral: betaalde arbeid), inkomen, gezondheid,
(seksueel) geweld, ruimtelijke ordening en allochtone vrouwen. 

In 1990 verschenen de resultaten van een evaluatieonderzoek naar de inhoudelijke
fundamenten van de beleidstheorie  zoals neergelegd in de nota van 1985 en naar2

de doorwerking van deze theorie in de beleidsuitvoering (Keuzenkamp en Teunis-
sen 1990). Dit betrof niet een evaluatieonderzoek in de zin van effectonderzoek,
maar onderzoek waarin de analyse van het probleem, ‘het vrouwenvraagstuk’
geheten, de onderliggende veronderstellingen met betrekking tot de oorzaken
ervan, en de op basis van deze analyse geformuleerde beleidsdoelen, aan een nadere
beschouwing werden onderworpen. Tevens werd nagegaan in hoeverre de beleids-
uitvoering tot ontwikkeling was gekomen. 

Uit dit onderzoek bleek dat de beleidstheorie een brede ondersteuning ondervond
van de vrouwenbeweging, politieke partijen en van wetenschappers op het terrein
van emancipatie en vrouwenstudies. Deze breed gedragen uitgangspunten en
doelstellingen bleken echter slechts ten dele in de beleidsuitvoering terug te vinden
te zijn. In het kader van de verdeling van onbetaalde en betaalde arbeid zijn hier
vooral de volgende twee onderzoeksbevindingen op het terrein van de arbeidsdeling
naar sekse van belang.
- In de beleidsuitvoering was met name het wegwerken van achterstanden van

vrouwen (in maatschappelijke participatie en met name arbeidsmarktpartici-
patie) terug te vinden. Het wegwerken van achterstanden van mannen (wat
betreft het verrichten van onbetaalde arbeid) bleek vrijwel van de beleids-
agenda verdwenen. 

- Maar ook de beleidsuitvoering ter bevordering van de arbeidsmarktparticipatie
van vrouwen werd door de onderzoekers weinig daadkrachtig bevonden. De
beleidsuitvoering viel voornamelijk te karakteriseren als voorwaardenschep-
pend waarbij de keuzevrijheid van vrouwen om niet te werken sterker leek te
worden bewaakt dan de keuzevrijheid om wel te werken. Van sturend beleid
inzake een toename van arbeidsmarktparticipatie van vrouwen kon niet worden
gesproken. De onderzoekers stelden dan ook een discrepantie vast tussen de
doelstellingen van het emancipatiebeleid (maatschappelijke gelijkheid van
vrouwen en mannen, onder meer op het terrein van de betaalde arbeid) en de
ingezette middelen.
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Meer concreet kan het beleid ten aanzien van de verdeling van betaalde en
onbetaalde arbeid sinds de jaren tachtig onderscheiden worden in twee hoofdter-
reinen. Het eerste hoofdterrein is de bevordering van arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen en het tweede betreft de herverdeling van onbetaalde arbeid. Het tweede
hoofdterrein wordt besproken in paragraaf 10.3, maar om te beginnen wordt hierna
eerst het eerste geschetst.

De maatregelen op het eerste hoofdterrein, de bevordering van de arbeidsmarktpar-
ticipatie van vrouwen, hadden betrekking op de volgende onderwerpen. 
- Verbetering van de positie van vrouwen in arbeidsorganisaties: gelijke behan-

deling, positieve actie, deeltijdarbeid, flexibele arbeid. 
Beleid ten aanzien van gelijke behandeling bij de arbeid is een van de oudste
beleidsvormen en is thans het meest ontwikkeld. Het startte in de tweede helft
van de jaren zeventig, werd in belangrijke mate gestimuleerd door de eerste en
tweede EG-Richtlijn gelijke behandeling, en bevindt zich nu al enige tijd in de
fase van beleidsevaluatie, feedback en bijstelling. Het beleid ten aanzien van
positieve actie dateert van de jaren tachtig en is aanmerkelijk minder
ontwikkeld. Deeltijdarbeid heeft vanaf de jaren zeventig op de agenda gestaan
en betrof in de jaren tachtig vooral ook verbetering van de rechtspositie van
deeltijders. Anno 1996 ligt een wetsvoorstel dat beoogt een recht op deeltijd te
creëren ter behandeling in de Eerste Kamer. Flexibele arbeid krijgt aandacht
sinds de tweede helft van de jaren tachtig. 

- Verbetering van de positie op de arbeidsmarkt van specifieke groepen vrouwen:
herintredende vrouwen, bijstandsvrouwen, vrouwelijke ondernemers,
meewerkende vrouwen, allochtone vrouwen. 
Deze groepen hebben de beleidsaandacht sinds de eerste helft van de jaren
tachtig, zij het in wisselende mate. Zo waren herintredende vrouwen typisch
een thema van de jaren tachtig, maar komen bijstandsvrouwen in de jaren
negentig terug in het kader van eenoudergezinnen en armoede.

- Financiële maatregelen: gelijke behandeling en individualisering in de
belastingwetgeving en sociale zekerheid. 
Deze onderwerpen staan vooral sinds de eerste helft van de jaren tachtig in de
belangstelling. Wat betreft de sociale zekerheid kwamen stimulansen vooral
ook van buiten Nederland, namelijk in de vorm van de derde EG-Richtlijn
gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Midden jaren tachtig kwam nog
een belastingherziening tot stand, die vanuit emancipatoir oogpunt sterk
omstreden was; dit betrof de zogenoemde Tweeverdienerswet.  3

- Verbetering van de combineerbaarheid van betaalde en onbetaalde arbeid:
verlofregelingen, stimulering van de ontwikkeling van kinderopvangvoor-
zieningen, deeltijdarbeid. 
Het beleid ten aanzien van deeltijdarbeid dateert reeds van de jaren zeventig
(zie het eerste punt). Sinds 1983 geldt voor basisscholen de verplichting om te
voorzien in de mogelijkheid van overblijven tussen de middag. De (eerste)
verbeteringen van verlofregelingen en opvangvoorzieningen voor jonge
kinderen dateren pas van de jaren rond 1990. Per 1 januari 1990 werd de
Stimuleringsmaatregel kinderopvang 1990-1993 van kracht. Met ingang van
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2 maart 1990 werd het zwangerschaps- en bevallingsverlof verlengd (van
12 naar 16 weken) en geflexibiliseerd. Per 1 januari 1991 trad de Wet op het
ouderschapsverlof in werking, waarbij een wettelijk recht ontstond op een
periode van onbetaald verlof. 

10.3 De jaren negentig: herverdeling van onbetaalde arbeid?

10.3.1 Inleiding

Het tweede hoofdterrein van beleid ten aanzien van de verdeling van betaalde en
onbetaalde arbeid, te weten de herverdeling van onbetaalde arbeid, kreeg pas
expliciete beleidsaandacht na en naar aanleiding van het verschijnen van het
onderzoek van Keuzenkamp en Teunissen in 1990. In november 1992 bood het
kabinet het beleidsprogramma emancipatie Met het oog op 1995 (TK 1992/1993)
aan aan de Tweede Kamer. Een van de drie in dit programma geformuleerde
algemene speerpunten van emancipatiebeleid betrof de “herverdeling van onbe-
taalde arbeid en in samenhang daarmee vergroting van de zorgverantwoordelijk-
heid van mannen” (TK 1992/1993 nr. 1: 2, nr. 2: 30). Voor de uitwerking van dit
speerpunt werd op 8 maart 1993 door de toenmalige staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw E. ter Veld, de Projectgroep herverdeling
onbetaalde arbeid ingesteld. 

10.3.2 De Projectgroep herverdeling en de Commissie toekomstscenario’s

De belangrijkste subcommissie van de Projectgroep herverdeling was de Commissie 
toekomstscenario’s herverdeling onbetaalde arbeid, onder voorzitterschap van drs.
M. Bruyn-Hundt. Deze bood op 25 oktober 1995 haar rapport Onbetaalde zorg
gelijk verdeeld (Commissie toekomstscenario’s 1995) aan aan de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arachne 1995b). In dit rapport wordt één
toekomstscenario geschetst bij onveranderd overheidsbeleid, het zogeheten besten-
digingsscenario, en drie toekomstscenario’s waarin door middel van een pakket
beleidsmaatregelen een gelijke verdeling van onbetaalde zorgarbeid tussen vrouwen
en mannen wordt bereikt. Daarbij wordt in het verdelingsscenario geen enkele
uitbesteding van de thans onbetaalde zorgarbeid nagestreefd; in het combinatie-
scenario vindt wel enige mate van uitbesteding plaats en in het uitbestedings-
scenario vindt een grote mate van uitbesteding plaats. De Commissie toekomst-
scenario’s acht, gegeven de Nederlandse gezinscultuur, het combinatiescenario het
meest wenselijk en mede daardoor het meest haalbaar.

Van het oordeel van de commissie dat het combinatiescenario het meest wenselijke
en haalbare scenario is, zal verderop in deze en de volgende subparagraaf blijken
dat het breed ondersteund wordt. Daarom worden hier de belangrijkste kenmerken
van het combinatiescenario kort aangegeven. 
In het combinatiescenario zal er in 2010 een gemiddelde (betaalde) werkweek
bestaan van 29 à 32 uur per week. Dit gemiddelde is voor vrouwen en mannen
gelijk; wel zal er een spreiding rond het gemiddelde bestaan, afhankelijk van de
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levensfase waarin individuen verkeren en van bijvoorbeeld de aanwezigheid van
kinderen in het huishouden. De onbetaalde zorgarbeid zal - ook weer gemiddeld -
gelijk zijn verdeeld over vrouwen en mannen. Het pakket beleidsmaatregelen dat de
commissie noodzakelijk acht om deze situatie te bereiken, ziet er in hoofdlijnen als
volgt uit.
1. Maatregelen gericht op herverdeling.

- Flexibilisering van arbeidspatronen.
Hieronder vallen bijvoorbeeld een wettelijk recht op deeltijdarbeid en een
wettelijk recht op betaalde (zorg)verloven: ouderschapsverlof, calamitei-
tenverlof, kraamverlof voor vaders en verpleegverlof.

- Omzetting van kostwinnersfaciliteiten in individuele rechten in de
belastingen en in de sociale zekerheid.
Hieronder vallen bijvoorbeeld afschaffing van de overheveling van de
basisaftrek in de loon- en inkomstenbelasting, en verzelfstandiging van de
RWW/ABW.

2. Maatregelen gericht op omzetting van onbetaalde zorgarbeid in betaalde zorg-
arbeid.
- Uitbreiding van voorzieningen.

Hieronder vallen bijvoorbeeld uitbreiding van de formele kinderopvang
voor 0-3-jarigen naar 100.000 plaatsen, en - niet nader gekwantificeerde -
uitbreiding van de buitenschoolse opvang voor 4-12-jarigen.

- Stimulering uitbesteding van zorgtaken.
Hieronder vallen bijvoorbeeld een heffingskorting van 10.000 gulden voor
alleenstaande ouders, een verlaging van het BTW-tarief voor goederen en
diensten die kunnen bevorderen dat huishoudelijke en zorgtaken worden
verlicht, en invoering van een dienstenchequesysteem ter stimulering van
(betaalde) persoonlijke dienstverlening.

Volgens de commissie zal invoering van dit pakket beleidsmaatregelen ertoe leiden
dat vrouwen meer betaalde arbeid gaan verrichten en minder onbetaalde, terwijl
voor mannen het omgekeerde geldt. De combinatie van betaalde arbeid en
zorgtaken op individuele basis wordt mede mogelijk gemaakt, doordat een deel van
de thans nog onbetaalde zorgtaken wordt overgedragen aan betaalde krachten,
hetzij in voorzieningen als kinderdagverblijven, hetzij door betaalde hulp aan huis
in de vorm van bijvoorbeeld een oppas of een huishoudelijke hulp.
Wat betreft het pakket beleidsmaatregelen om de toekomstscenario’s realiteit te
doen worden, lijkt van de overige drie scenario’s het uitbestedingsscenario het
meest op het combinatiescenario. In het uitbestedingsscenario zijn de maatregelen
nog iets sterker gericht op uitbesteding van zorgtaken. Dat is nodig, omdat in dit
scenario de gemiddelde (betaalde) werkweek in 2010 33 à 38 uur zal belopen.

De minister stuurt het rapport Onbetaalde zorg gelijk verdeeld naar de Tweede
Kamer  en laat de Kamer weten dat ten aanzien van het rapport de formele4

procedure zal worden gevolgd. “Onder andere de Emancipatieraad en de SER
zullen daarover adviseren. Naar aanleiding daarvan volgt er een kabinetsstand-
punt” (TK 1995/1996d: 23)”. Deze toezegging doet hij op 13 december 1995 in het
kader van het overleg met de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
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heid over de nota Om de kwaliteit van arbeid en zorg: investeren in verlof, hierna
te noemen zoals inmiddels gebruikelijk is geworden: de nota Arbeid en zorg (TK
1995/1996d).

Op 8 februari 1996 wordt overleg gevoerd tussen de vaste commissies voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, voor Buitenlandse Zaken, en voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport met de drie betrokken bewindslieden over onder andere de
resultaten van de vierde VN-Wereldvrouwenconferentie (Beijing, 4-15 september
1995) en over de nota Emancipatie in uitvoering. Bij die gelegenheid refereert de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nogmaals aan de standpuntbepa-
ling, maar hij blijkt inmiddels enigszins bekommerd geraakt over de ingewikkeld-
heid van de uitvoering van dit voornemen. Hij plaatst de toekomstscenario’s, met
name het combinatiescenario, in het kader van de passage in het Regeerakkoord
over een geïntegreerde aanpak van werkgelegenheid, sociale zekerheid en fiscale
wetgeving,  alsmede in het kader van de lange-termijnverkenning van het sociale5

stelsel, waarbij het onder andere gaat om de wisselwerking tussen arbeidsmarkt en
sociale zekerheid, met inbegrip van de flexibele arbeid. Gezien de complexiteit
“durfde [hij] het niet aan om aan te geven wanneer conclusies over die scenario’s
aan de Kamer kunnen worden voorgelegd” (TK 1995/1996e: 26)”. Vóór 1 juli 1996
kan dat in ieder geval niet zijn, daar aan de adviserende instanties is gevraagd om
hun advies ten laatste op deze datum uit te brengen (TK 1995/1996e: 26).

De Projectgroep herverdeling rondt in het voorjaar van 1996 haar eindadvies af en
biedt dit op 24 april aan aan de minister, die het op 22 mei aan de Tweede Kamer
toestuurt.  Het bevat zeventien aanbevelingen. Ten eerste, zo formuleert de project-6

groep, dient herverdeling van de onbetaalde arbeid en, in samenhang daarmee, van
de betaalde arbeid, een centraal onderdeel te zijn van zowel het emancipatiebeleid
als het sociaal-economisch beleid voor de komende jaren (aanbeveling 1). In de
tweede plaats, zo gaat de projectgroep voort, moeten mannen meer dan tot nu toe
doelgroep van het emancipatiebeleid worden; niet alleen in de inhoudelijke
(beleids)analyse, maar ook door subsidiegelden in te zetten voor onderzoek en
voorlichting gericht op het vergroten van de zorgverantwoordelijkheid van mannen
(aanbeveling 2). Voorts richt de projectgroep zich op de verantwoordelijkheidsver-
deling tussen de meest betrokken actoren en beveelt aan om de verdeling tussen
overheid en sociale partners van de verantwoordelijkheid voor de herverdeling van
de onbetaalde arbeid en de concrete uitwerking van deze verantwoordelijkheid, als
een centraal thema te behandelen op de strategische werkconferenties en het
Nationale zorgdebat die het kabinet aankondigt in de nota Emancipatie in
uitvoering (aanbeveling 8). Over het rapport van de Commissie toekomstscenario’s
adviseert de projectgroep dat het kabinet in vervolg op de gevraagde adviezen op zo
kort mogelijke termijn een standpunt formuleert. Dit standpunt vormt, zo gaat de
projectgroep voort, de basis voor een geïntegreerde aanpak van werkgelegenheid,
zorg, sociale zekerheid en fiscale wetgeving. De hiervoor noodzakelijke
interdepartementale voorbereiding en afstemming kunnen gerealiseerd worden
door de instelling van een brede ambtelijke projectgroep op hoog niveau, waarin de
betrokken departementen vertegenwoordigd zijn. In de projectgroep dient zowel
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sociaal-economische deskundigheid als emancipatiedeskundigheid vertegen-
woordigd te zijn (aanbeveling 9) (Projectgroep herverdeling 1996).

Nadat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, behalve het rapport van
de Commissie toekomstscenario’s, ook het eindadvies van de Projectgroep herver-
deling in ontvangst heeft genomen, gaat het beleid op dit terrein een schemerig
bestaan leiden, waarbij ook de Tweede Kamer niet steeds even wakker reageert.
Zowel het rapport van de Commissie toekomstscenario’s als het eindadvies van de
Projectgroep herverdeling worden weliswaar door de minister naar de Tweede
Kamer gestuurd, maar de Kamer vindt deze aanbiedingsbrieven, alsmede het
eindadvies zelve, kennelijk niet van voldoende belang om ze te laten drukken en op
te nemen in de reeks van de zogenoemde ‘witte stukken’. En dat bevordert op zijn
beurt de informatievoorziening aan de burger die de voortgang van dit beleid wenst
te volgen niet.

Van de stroom nota’s die in september 1996 tegelijk met de begroting voor het jaar
1997 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, maakt ook de Beleidsbrief
emancipatie 1997 deel uit (TK 1996/1997d). Hierin wordt niets gemeld over de
stand van zaken ten aanzien van de adviezen die zijn gevraagd over het rapport van
de Commissie toekomstscenario’s,  niets over de voortgang van de werkzaamheden7

ter voorbereiding van een standpuntbepaling over het rapport van de commissie en
evenmin wordt er een reactie gegeven op het eindadvies van de projectgroep
herverdeling. Eveneens is opmerkelijk dat vervolgens over geen van deze drie
punten door de Tweede Kamer vragen worden gesteld bij de schriftelijke
behandeling van de beleidsbrief (TK 1996/1997e). 
Pas bij de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 1997 is er een kamerlid dat namens haar
fractie meldt het te betreuren dat de eindadviezen van de drie projectgroepen
(waaronder dat van Herverdeling onbetaalde arbeid) “niet zijn geëvalueerd, noch
zijn voorzien van een beleidsreactie ten behoeve van de Tweede Kamer”
(TK 1996/1997f: 35-2865). De minister reageert hierop met: “Ik meen dat de
beleidsbrief in zeer veel opzichten voortbouwt op de aanbevelingen van de drie
projectgroepen, zowel inhoudelijk als instrumenteel” (TK 1996/1997g: 38-3186).
En: “Het in het kader van het speerpunt Herverdeling onbetaalde arbeid
uitgewerkte ‘combinatiescenario’ heb ik aan een groot aantal instanties ter
advisering voorgelegd gezien het verreikende karakter van de gedane voorstellen.
Voorjaar 1997 zult u van mij een nota ontvangen [bedoeld is: de nota Zorg voor
economische zelfstandigheid ] waarin ik nadere voorstellen doe rekening houdend8

met de uitgebrachte adviezen” (TK 1996/1997g: 38-3186, 38-3185). Dit antwoord
is kennelijk voldoende bevredigend, want de Kamer laat het er verder bij. 

Dat de Kamer kritischer had mogen zijn, blijkt uit het rapport Het Vrouwenverdrag
in Nederland anno 1997, het verslag van de commissie voor de eerste nationale
rapportage over de implementatie in Nederland van het Internationaal verdrag
tegen discriminatie van vrouwen, naar haar voorzitter kortweg de commissie-
Groenman genoemd. Deze commissie constateert over de door de drie project-
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groepen uitgebrachte eindadviezen: “Op basis van de aanbevelingen in deze
adviezen zijn echter nog nauwelijks passende maatregelen genomen; de uitkomsten
van deze en andere rapporten worden niet systematisch bij de beleidsvorming
betrokken. Toch is dit nodig: het verdrag verplicht lidstaten in hun beleid ten aan-
zien van de positie van vrouwen te komen tot concrete en meetbare doelstellingen”
(Commissie-Groenman 1997: 138).

Bij de conclusie dat de Kamer weinig kritisch is geweest ten aanzien van de
voortgang van het herverdelingsbeleid, rijst de vraag of zich hier wreekt dat in het
kader van de reorganisatie van de vaste commissies van de Tweede Kamer ook, in
1994, de vaste commissie voor het emancipatiebeleid is gesneuveld. Er zijn thans
uitsluitend nog vaste commissies van de Tweede Kamer langs departementale
lijnen. Als er geen specifiek verantwoordelijken voor het volgen van het
emancipatiebeleid zijn aangewezen, verslapt de aandacht kennelijk en lekt
deskundigheid weg.

Hoewel een kabinetsstandpunt over het rapport Onbetaalde zorg gelijk verdeeld
voorshands lijkt uit te blijven, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid wel in een lichtere vorm een oordeel uitgesproken over het rapport. Al in
de kort na het rapport uitgebrachte nota Emancipatie in uitvoering, d.d. 22
november 1995, laat hij weten dat het kabinet zich zal laten inspireren door de
visie waarop het combinatiescenario is gebaseerd (TK 1995/1996f: 7). In latere
beleidsstukken wordt deze inspiratie opnieuw genoemd. 
In hoeverre is deze in principe positieve houding nu ook terug te vinden bij de
adviserende instanties?

10.3.3 Adviezen over de toekomstscenario’s

De minister vroeg advies aan de Sociaal-Economische Raad (SER), de
Emancipatieraad (ER), de Raad voor het Jeugdbeleid (RvhJ), de voorlopige Raad
voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde Dienstverlening (vRVZ) en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De ER en de RvhJ kunnen zich
volledig vinden in het combinatiescenario als richtsnoer voor beleid. Als richting
voor het toekomstig beleid voelt de SER zich het meest aangesproken door zowel
het combinatiescenario als het uitbestedingsscenario. De vRVZ beoordeelt het
combinatiescenario vanuit het belang van de gezondheidszorg en accepteert de
beleidskeuze van het combinatiescenario als een gegeven. Daar deze raad alleen
ingaat op het deel van de onbetaalde arbeid dat wel ‘informele zorg’ wordt
genoemd, wordt er hier verder niet op ingegaan. De VNG constateert dat de doelen
van het lokaal emancipatiebeleid in de meeste gemeenten overeenkomen met de
doelen van het combinatiescenario (SER 1996; Emancipatieraad 1996; RvhJ 1996;
RVZ 1996; VNG 1997).

De adviserende instanties geven elk vanuit hun eigen perspectief ook kritiek,
aanvullingen en commentaar op het door de Commissie toekomstscenario’s
voorgestelde pakket beleidsmaatregelen of op de uitgangspunten waarop dit is
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gebaseerd. Zo mist de RvhJ een inhoudelijke onderbouwing voor het combinatie-
scenario vanuit de belangen van jeugdigen en geeft daarom zelf die onderbouwing,
daarbij verwijzend naar zeven eerdere adviezen van de raad uit de jaren negentig.
De RvhJ benadrukt de kwaliteit van de pedagogische omgeving van kinderen en
jongeren, die ook tot uiting moet komen in zowel de aanwezigheid als de
pedagogische kwaliteit van (opvang)voorzieningen voor de jeugd van 0 tot 18 jaar.
De opvangarrangementen die de raad voorstaat moeten, zo stelt hij, in het belang
van kinderen en maatschappij, beschouwd worden als algemene pedagogische
voorzieningen. Daarmee is bedoeld dat deze voorzieningen niet alleen toegankelijk
moeten zijn voor kinderen van werkende ouders. Volgens de RvhJ betekent dat
principieel ook een financiering uit de algemene middelen.

De ER betreurt het dat de Commissie toekomstscenario’s een belangrijk deel van de
plannen wil overlaten aan sociale partners. Hij acht het van groot belang dat de
overheid het voortouw neemt bij het initiëren van de voorgestelde maatregelen en
adequate wettelijke basisvoorzieningen creëert. Dat geldt bijvoorbeeld voor
wettelijke regeling en betaling van (zorg)verloven. De Commissie toekomst-
scenario’s wil de betaling overlaten aan sociale partners. De ER is van mening dat
de overheid zelf regelingen moet treffen en pleit voor de introductie van een nieuwe
collectieve (volks)verzekering voor zorg. Ook acht de ER de voorstellen van de
commissie voor uitbreiding van kinderopvangvoorzieningen onvoldoende. Er is,
ten eerste, geen aandacht besteed aan opvang van 12-16-jarigen. En ten tweede
acht de ER voor de realisering van het combinatiescenario een veel ruimere
uitbreiding van de opvang voor 0-3-jarigen noodzakelijk (naar 215.000 plaatsen in
2010) dan de commissie heeft voorgesteld (naar 100.000 plaatsen in 2010).

De SER acht de Commissie toekomstscenario’s te pessimistisch over de voortgang
van de ontwikkelingen in het bestendigingsscenario en is van mening dat de
commissie onvoldoende rekening houdt met effecten van reeds ingezet en niet door
de commissie genoemd beleid. Een ander kritiekpunt van de SER is dat de
commissie onvoldoende duidelijk maakt waarom bepaalde maatregelen beter door
de overheid dan door de sociale partners of arbeidsorganisaties zelf kunnen worden
vormgegeven. Evenmin beargumenteert de commissie, aldus de SER, waarom de
kosten van een aantal maatregelen door de individuele arbeidsorganisaties
gedragen moeten worden. De SER hecht eraan dat bij te treffen maatregelen steeds
goed wordt bezien op welk niveau de verantwoordelijkheid ligt. Overigens is,
volgens de SER, de concrete vormgeving van nieuwe arbeidspatronen primair een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers, waarbij de
overheid wel een stimulerende en ondersteunende rol heeft, zonodig via wetgeving.

Voorts vraagt de SER met nadruk aandacht voor het tekort aan kinderopvang (incl.
buitenschoolse opvang), besteedt hij specifiek aandacht aan de stimulering van
persoonlijke dienstverlening, die hij tot een regulier onderdeel van de marktsector
wil maken, en vraagt speciale aandacht voor - door de commissie niet genoemde -
herintreedsters. Van belang is ten slotte dat de SER meerdere malen wijst op de
noodzaak van evaluatie van in gang gezette of te zetten veranderingen, zoals de
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flexibilisering van arbeidsduurpatronen, waaronder bijvoorbeeld de nieuwe
Arbeidstijdenwet, en de decentralisatie van kinderopvang.

De VNG meent dat het gemeentelijk beleid op de terreinen van informele zorg,
kinderopvang, alleenstaande ouders, en meisjes en jongens bijdraagt aan de doelen
van het combinatiescenario. Over kinderopvang merkt zij het volgende op: “Juist
onlangs is het budget voor kinderopvang met een flinke korting gedecentraliseerd
naar gemeenten. Het rijk heeft daarmee niet de meest gunstige conditie gecreëerd
voor een toename van het aantal kinderopvangplaatsen. Dat laatste wordt door de
Commissie toekomstscenario’s wél noodzakelijk geacht. Een extra investering van
rijkszijde zou op zijn plaats zijn, zeker gezien het feit dat de extra belastingop-
brengsten door het gebruik van kinderopvang momenteel de huidige totale subsidie
overtreffen.” Uitbreiding van dagopvang, gastouderopvang, buitenschoolse opvang
en opvang van kinderen tot en met het voortgezet onderwijs komt de VNG als
wenselijk voor. En, zo stelt zij, bij de verdere ontwikkeling van buitenschoolse
opvang zou een intersectorale aanpak overwogen moeten worden, met als
mogelijke invalshoeken onderwijs, sociaal-cultureel werk, preventief jeugdbeleid en
sport.

Ter afsluiting van deze paragraaf zij vermeld dat in het kader van de reorganisatie
van het advieswezen de Raad voor het Jeugdbeleid is opgeheven per 1 mei 1996 en
de Emancipatieraad per 1 mei 1997. De vraag of het perspectief van waaruit elk
van deze beide raden maatschappelijke ontwikkelingen en beleid beoordeelden, in
voldoende mate zal worden meegenomen door de thans nog wel bestaande sectorale
adviesraden, is een reden tot zorg. De in paragraaf 10.3.2 gemelde ervaringen na
de opheffing van de vaste Commissie voor het emancipatiebeleid in de Tweede
Kamer laten zien dat enige bezorgdheid niet zonder meer overdreven is. Ook de
commissie-Groenman meldt in haar rapportage over de implementatie van het
Vrouwenverdrag, dat het overdragen van de functie van de Emancipatieraad aan
andere adviesorganen een risico in zich draagt. In het kader van de verdragsver-
plichting adviseert de commissie dan ook: “Waarborg de emancipatiekwaliteit van
de externe advisering aan de rijksoverheid (aanbeveling 18)” (commissie-
Groenman 1997: 139-140). 
Nog juist voor het verscheiden van de Emancipatieraad kondigde de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken aan, dat er een uit drie personen bestaande tijdelijke Expertisecom-
missie emancipatie in het nieuwe adviesstelsel zal worden ingesteld voor een
periode van drie jaar. Na ommekomst van deze periode wordt de op dit moment in
oprichting zijnde nieuwe landelijke emancipatieorganisatie De Bundeling geacht de
adviesraden van dienst te kunnen zijn (TK 1996/1997a). Of deze ingreep voldoende
soelaas zal bieden voor de gevolgen van de opheffing van de Emancipatieraad en
voor het probleem van de noodzaak tot mainstreaming van emancipatie(beleid) in
de advisering door de nieuwe, sectorale adviesraden, kan alleen de toekomst leren.
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10.3.4 Herverdeling, combinatie en dagindeling

Terwijl de rapportages van de Projectgroep herverdeling en de Commissie
toekomstscenario’s nog bezig zijn hun weg te zoeken in de politiek, adviserende
instanties en de samenleving als geheel, stelt de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid een volgende commissie in, die de combinatieproblematiek
vanuit een andere invalshoek moet bestuderen. Op 4 november 1996 wordt de
Commissie dagindeling, tijd voor arbeid en zorg, door de minister geïnstalleerd.
Het probleem waarop de commissie een visie moet ontwikkelen en waarvoor het
moet proberen oplossingen aan te dragen, heet de ‘organisatie van de combinatie’. 

Het ‘georganiseer’ waarmee vrouwen en in toenemende mate ook mannen zich
geconfronteerd zien, wordt onder meer veroorzaakt, aldus stelt het persbericht dat
bij de installatie van de Commissie dagindeling werd uitgebracht, door de
gebrekkige afstemming tussen arbeidstijden en de tijden van kinderopvang,
schoolvakanties, winkels en openbare diensten. En ook de bereikbaarheid van
voorzieningen en de soms grote afstanden tussen bijvoorbeeld werk en school
zorgen voor de nodige problemen. De ideeën en voorstellen van de commissie
moeten ertoe leiden dat betaalde arbeid en zorgtaken makkelijker kunnen worden
gecombineerd. Daarbij is het van essentieel belang dat de oplossingen die het
overgeorganiseerde bestaan van taakcombineerders kunnen vergemakkelijken,
recht doen aan de belangen van kinderen in verschillende leeftijdsfasen. De
commissie kreeg bij haar installatie anderhalf jaar de tijd om haar taak tot een goed
einde te brengen; in mei 1998 moet haar eindrapportage zijn afgerond (Commissie
dagindeling 1997). 

Uit het in maart 1997 uitgebracht werkplan van de Commissie dagindeling blijkt
dat de commissie de in 1992 uitgezette lijnen van het herverdelingsbeleid in het
Beleidsprogramma emancipatie Met het oog op 1995 verder wil voortzetten. In
ieder geval stelt zij dat zij het combinatiescenario zoals dat is ontwikkeld door de
Commissie toekomstscenario’s herverdeling onbetaalde arbeid, als het inhoudelijk
kader voor haar werkzaamheden beschouwt (Commissie dagindeling 1997).

10.3.5 Conclusie

In de naamgeving van deze paragraaf (10.3) ligt de vraag vervat of de jaren
negentig de fase in het emancipatiebeleid is die gekenschetst kan worden als
gericht op herverdeling van onbetaalde arbeid. De vraag kan in ieder geval met ‘ja’
beantwoord worden, wanneer wordt gekeken naar de beleidsretoriek uit de periode
van het Beleidsprogramma emancipatie Met het oog op 1995. De voorbeelden
hiervan zijn: het tot speerpunt verklaren van de herverdeling van de onbetaalde
arbeid, en de instelling en rapportages van de Projectgroep herverdeling onbetaalde
arbeid en de Commissie toekomstscenario’s herverdeling onbetaalde arbeid. Wel is
het zo dat de beleidsinstrumenten die de Commissie toekomstscenario’s adviseert
in te zetten voor de realisering van een gelijke verdeling van onbetaalde arbeid over
vrouwen en mannen, liggen op het terrein van de betaalde arbeid (flexibilisering
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van arbeidspatronen), inkomen (omzetten van kostwinnersfaciliteiten in individuele
rechten) en uitbesteding (bv. kinderopvang). Volgens de commissie is beïnvloeding
door de overheid van de verdeling van onbetaalde arbeid tussen vrouwen en
mannen in directe zin nauwelijks of niet mogelijk en zijn arbeidstijden (incl.
deeltijdarbeid en verlof) en uitbestedingsmogelijkheden de voorwaardenscheppende
maatschappelijke omstandigheden die een herverdeling mogelijk maken. 

Deze visie van de commissie is begrijpelijk, maar wel bestaat er het risico dat in de
wijze waarop het thans voorgestelde pakket beleidsmaatregelen wordt uitgewerkt,
stimulering van ‘de combinatie’ voor vrouwen eenzijdig voorop staat en
stimulering van ‘de combinatie’ voor mannen op zijn best op de achtergrond of
slechts retorisch aanwezig is. Of, om met Keuzenkamp en Teunissen (1990) te
spreken: wordt het emancipatiebeleid opnieuw - of: nog steeds - bedreigd door
‘inenging’, waardoor emancipatie slechts ‘ten halve geregeld’ wordt? Resulterend
in, om met Van den Akker et al. (1994) te spreken, een ‘gemankeerde
emancipatie?’
Om deze vraag met enige kennis van zaken te kunnen beantwoorden, wordt eerst
op een concreter niveau dan dat van beleidsnota’s en adviezen bezien wat het
overheidsbeleid in de jaren negentig heeft gepresteerd op de terreinen van
verlofmogelijkheden, arbeidstijden en kinderopvangvoorzieningen. De volgende
paragraaf is hieraan gewijd. 

10.4 Faciliteiten voor de combinatie van betaalde en onbetaalde arbeid

10.4.1 Inleiding

Onder faciliteiten voor de combinatie van betaalde en onbetaalde arbeid voor
vrouwen en mannen met kinderen zijn in de eerste plaats kinderopvangvoor-
zieningen en verlofregelingen met het oog op de komst van en de zorg voor
kinderen van belang. Deze worden achtereenvolgens besproken in de paragrafen
10.4.2 en 10.4.3. In paragraaf 10.4.4 wordt ingegaan op enkele aspecten van
regelingen met betrekking tot arbeidstijden, zoals een (eventueel) recht op
deeltijdarbeid en de nieuwe Arbeidstijdenwet. In paragraaf 10.4.5 komen enkele
andere ontwikkelingen ter sprake, zoals de nieuwe Winkeltijdenwet. In paragraaf
10.4.6 worden met name de gesignaleerde knelpunten nog eens samengevat.

10.4.2 Kinderopvang

Stimulering van uitbreiding van kinderopvangvoorzieningen door de overheid met
als doel ouders (moeders) de mogelijkheid te geven betaalde arbeid te verrichten, is
in Nederland nog maar van recente datum. In de jaren zeventig en tachtig deed
zich weliswaar een explosie voor van het aantal peuterspeelzalen (1965: 100, 1975:
1.830, 1988: 3.000), maar dit type kinderopvang was noch bedoeld, noch geschikt
om de combinatie van werken en zorg voor kinderen mogelijk te maken. Wel
groeide in die periode ook het aantal gesubsidieerde kinderdagverblijven (1965: 30,
1975: 167, 1988: 432), maar hun aantal bleef uiterst beperkt. Particuliere kinder-
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dagverblijven, bedrijfsgerichte kinderopvang en buitenschoolse opvang was in nog
geringere mate aanwezig (zie: Oudijk 1983; Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1993).

In de jaren tachtig nam de aandacht voor kinderopvang toe, maar tot heel veel
resultaten leidde dat aanvankelijk niet. Zo werd in 1983 de Overblijfwet van kracht,
die kort daarop werd opgenomen in de Wet op het basisonderwijs van 1985. Met
name veelbelovend leek de instelling van het projectsecretariaat Emancipatiebeleid
in 1982. In dit kader werd een hoofdproject gestart, dat uitmondde in het Beleids-
plan emancipatie 1985, en vier deelprojecten. Een van deze vier deelprojecten
betrof de kinderopvang, en de ter advisering ingestelde Interdepartementale
werkgroep kinderopvang (IWK) bracht in 1984 haar rapport uit: de IWK sprak
haar voorkeur uit voor een Wet op de kinderopvang met een doeluitkering aan
gemeenten. Dit advies werd nog in hetzelfde jaar gevolgd door een regerings-
standpunt kinderopvang, waarin de regering uitbreiding van de rijksbegroting ten
behoeve van kinderopvang afwees. Zij koos er toen voor om de uitbreiding van
kinderopvangmogelijkheden te realiseren door middel van fiscale faciliteiten die
werden opgenomen in de Tweeverdienerswet van 1984-1985 (Hooghiemstra en
Niphuis-Nell 1993).

Gezien deze voorgeschiedenis, kan het regeringsstandpunt kinderopvang van juni
1989 gezien worden als een duidelijk keerpunt in het beleid van de overheid op dit
terrein. In 1990 werd de (tijdelijke) Stimuleringsmaatregel kinderopvang van
kracht die, met enkele verlengingen, bleef gelden tot en met 1995. Er werd in deze
periode ongeveer 1.300 miljoen gulden subsidiegeld uitgetrokken om een capaci-
teitsuitbreiding in de kinderopvang te realiseren. Met ingang van 1 januari 1996 is
het kinderopvangbeleid gedecentraliseerd naar de gemeenten en zijn de gelden
ongeoormerkt in het gemeentefonds gestort, waarbij tevens het subsidiebedrag is
verlaagd met een decentralisatiekorting van 17% (Van Doorne-Huiskes et al. 1996:
23 en 27). De maatregel had een sterke uitbreiding van het aantal kinderopvang-
plaatsen voor vooral 0-4-jarigen tot gevolg. Tabel 10.1 geeft hiervan een overzicht.
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Tabel 10.1 Landelijke gegevens kinderopvang, 1988-1995 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
gemeenten met
kinderopvang  (in %) 26,5 32,3 50,3 67,5 72,0 78,5 83,7 82,2a

aantal voorzieningen 660 899 1.202 1.482 1.712 2.166 2.209 2.196
gesubsidieerd 398 491 811 1.143 1.367 1.791 1.754 1.716
niet-gesubsidieerd 262 408 391 338 346 375 455 480

aantal opvangplaatsen 15.557 20.393 28.739 38.055 47.829 67.827 67.904 70.981b

in gesubsidieerde
voorzieningen 10.821 13.393 21.134 31.267 39.336 57.279 56.480 58.669
in niet-gesubsidieerde
voorzieningen 4.736 7.000 7.605 6.789 8.493 10.548 11.424 12.312

aantal bedrijfsgefinancierde
opvangplaatsen 2.744 6.339 8.935 14.053 21.053 23.885 27.512c

in gesubsidieerde
voorzieningen 884 3.054 6.286 9.870 15.406 18.465 20.789
in niet-gesubsidieerde
voorzieningen 1.860 3.285 2.649 4.183 5.647 5.420 6.723

aantal algemene
opvangplaatsen 18.195 22.400 29.120 33.776 46.774 44.019 43.469c

in gesubsidieerde
voorzieningen 12.509 18.080 24.981 29.466 41.873 38.015 37.880
in niet-gesubsidieerde
voorzieningen 5.140 4.320 4.140 4.310 4.901 6.004 5.589

aantal opgevangen kinderen 56.000 71.000 80.000 100.000 115.000 125.000c c

opvangplaatsen per 100:
0-13-jarigen 0,63 0,83 1,16 1,50 1,90 2,88 2,86 2,97
0-4-jarigen 1,74 2,32 3,31 4,26 5,32 7,18 7,11 7,48
4-13-jarigen 0,17 0,20 0,24 0,33 0,45 0,83 0,83 0,84

wachtlijsten (in aantal
voltijds opvangplaatsen) 37.376 37.149 43.039 40.435 33.368 31.875d c c

betaalde krachten 4.410 6.422 9.290 12.173 14.970 16.358 17.627c

uren betaald 128.428 194.878 254.072 315.573 404.851 429.245 450.069c

uren stagiaires 19.747 20.984 29.818 40.182 49.232 59.466 61.222c

uren vrijwilligers 13.191 11.627 8.126 4.960 5.537 7.111 12.010c

Met ruimtelijke voorziening voor kinderopvang of vestiging gastouderbureau.a

Het gaat om voltijds opvangplaatsen.b

Gegevens zijn in dat jaar niet gevraagd.c

De gegevens zijn te beschouwen als schattingen, omdat niet gecorrigeerd is voor ‘vervuiling’ van de wachtlijstend

(bv. dubbeltellingen).

Bron: Mutsaers (1997)
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In de tweede helft van de jaren tachtig, nog voor het regeringsstandpunt en het van
kracht worden van de Stimuleringsmaatregel, begon zich al een versnelde groei
voor te doen in de kinderopvang. Zo laat tabel 10.1 zien dat er een duidelijke groei
was in de aantallen voorzieningen en in de capaciteit van 1988 op 1989. In de
daaropvolgende jaren valt er een verdere versnelling van de groei waar te nemen,
totdat zich in de jaren 1994 en 1995 een stabilisatie aftekent. 

Het aantal kinderen dat een plaats vond in kinderopvangvoorzieningen nam toe van
56.000 in 1990 tot 125.000 in 1995. Het gaat in tabel 10.1 om kinderen van
0-12 jaar. In deze leeftijdscategorie vinden verhoudingsgewijs veel meer kinderen
van 0-3 jaar een plaats (in 1995: 7,5%) dan kinderen van 4-12 jaar (in 1995:
0,8%). 
Een internationaal gezien typerend kenmerk van de organisatiestructuur van de
kinderopvang hier te lande is de tripartite financieringsstructuur (overheid,
bedrijven, ouders) ofwel de joint venture tussen overheid en bedrijfsleven die in de
Stimuleringsmaatregel was beoogd (ook wel public-private partnership genoemd).
Dit heeft tot effect gehad dat een toenemend deel van de capaciteit tot de bedrijfs-
gerichte kinderopvang ging behoren. In 1989 was nog 13% van de plaatsen
verhuurd aan bedrijven, in 1995 was dat aandeel gestegen naar 39%.  9

Tabel 10.2 Gebruik van kinderopvang onder vrouwen met kinderen beneden vier jaar, naar opvangregeling, 1991 en
1995 (in procenten) 

1991 1995
kinderdagverblijf (particulier en gesubsidieerd) 10,3 14,8

waarvan bedrijfsopvangplaats 39,1a

particulier kinderdagverblijf 3,4 4,7
waarvan bedrijfsopvangplaats 24,7a

gesubsidieerd kinderdagverblijf 6,3 9,1
waarvan bedrijfsopvangplaats 52,2a

kinderopvang door bedrijf 1,4 2,0
gastouderopvang 2,6 1,9
peuterspeelzaal 34,1 35,3
oppas (betaald en onbetaald) 84,7 83,7
betaalde oppas 26,0 25,4
onbetaalde oppas 58,7 58,3
overige opvang 1,4 1,3

totale opvang 90,4 90,9
aantal waarnemingen (700) (1.970)

Geen informatie beschikbaar.a

Bron: Groot en Maassen van den Brink (1996)

Tabel 10.1 geeft een overzicht van de groei van de capaciteit van kinderopvang-
voorzieningen en van het aantal kinderen dat er gebruik van maakt. Tabel 10.2 laat
het effect van deze groei zien op het gebruik van kinderopvang door moeders van
jonge kinderen (0-3 jaar). In tabel 10.2 is niet alleen het gebruik van kinderdagver-
blijven en gastouderopvang meegenomen, zoals in tabel 10.1 het geval is, maar ook
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het gebruik van peuterspeelzalen en informele vormen van kinderopvang, zoals de
betaalde en onbetaalde oppas. Parallel aan de conclusies op grond van tabel 10.1,
blijkt uit tabel 10.2 dat het aandeel vrouwen met een kind van 0-3 jaar dat
gebruikmaakt van een kinderdagverblijf is gestegen, en wel van 10% in 1991 naar
15% in 1995. Daarnaast is het van belang vast te stellen dat zowel in 1991 als in
1995 een zeer groot deel van de moeders gebruikmaakt van opvang in het
informele circuit (84%, waarvan 58 procentpunten onbetaald), gevolgd door een
niet te verwaarlozen aandeel moeders dat gebruikmaakt van peuterspeelzalen
(35%). Het aantal moeders dat gebruikmaakt van gastouderopvang is laag (2%) en
laat geen tendens tot groei zien, eerder van afname. 

Van de moeders van kinderen beneden de 4 jaar die gebruikmaken van enigerlei
opvangregeling zoals gepresenteerd in tabel 10.2 (het gaat om 91% van deze
moeders in 1995), maakt een ongeveer even groot deel gebruik van één regeling als
van een combinatie van twee of meer regelingen. Moeders die gebruikmaken van
een kinderdagverblijf, gastouderopvang of een peuterspeelzaal, maken gemiddeld
gebruik van nog één andere kinderopvangregeling. Het aantal uren dat moeders
gebruikmaken van een kinderdagverblijf is licht gestegen, van 16,3 uur per week in
1991 naar 17,9 uur per week in 1995. De uitbreiding van de capaciteit van de
kinderdagverblijven komt dus niet alleen tot uiting in de toename van het aandeel
moeders met jonge kinderen dat er gebruik van maakt, maar ook in een toename
van het aantal uren per week per gebruikster (Groot en Maassen van den Brink
1996).

Andere belangrijke ontwikkelingen in het kinderopvangbeleid in de jaren negentig
betreffen het toezicht op de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen, fiscale
faciliteiten voor werkgevers die kinderopvang creëren, fiscale faciliteiten voor
ouders die gebruikmaken van kinderopvang, het 40.000-banenplan (Melkert-I-
banen), dat ook van toepassing is op de sector kinderopvang, het uittrekken van
extra gelden voor kinderopvang voor alleenstaande ouders in de bijstand die willen
gaan werken, het starten in september 1996 van het waarborgfonds voor kinderop-
vang voor investeringsgaranties, en het invoeren van een monitorsysteem - sinds
1990 - om de effecten van het kinderopvangbeleid, ook na de decentralisatie ervan,
te kunnen blijven volgen.  Het voert hier te ver om op al deze punten in te gaan.10

Voor meer informatie zij verwezen naar Arachne (1996d) (en Van Doorne-Huiskes
et al. 1996). 

In de eerste helft van de jaren negentig was het kinderopvangbeleid met name
gericht op de opvang van 0-4-jarigen. Dat had tot gevolg dat de capaciteit van de
opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd in vergelijking met die voor
0-4-jarigen, achterop raakte (zie tabel 10.1). In december 1996 nam de Tweede
Kamer een motie aan waarin de regering werd verzocht om de mogelijkheden van
een stimuleringsmaatregel voor buitenschoolse opvang te bezien.  Het kabinet11

reageerde hierop in juli 1997 met een kabinetsstandpunt betreffende de inzet van
160 miljoen gulden voor de uitbreiding van de buitenschoolse opvang voor
kinderen van 4-12 jaar. Hiervan komt nog in 1997 40 miljoen gulden beschikbaar,
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terwijl de resterende middelen in 1998 en 1999 zullen worden verstrekt. De
verantwoordelijkheid voor het tot stand brengen van de uitbreiding komt bij de
gemeenten te liggen; op rijksniveau neemt het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport het voortouw. Met 160 miljoen gulden zullen in totaal ongeveer
20.000 kindplaatsen gerealiseerd kunnen worden (TK 1996/1997h).

De opmerkelijke ontwikkelingen in het kinderopvangbeleid van de overheid in de
jaren negentig hebben echter de knelpunten (nog) niet weggenomen en hebben
mogelijk nieuwe knelpunten doen ontstaan. Ter afsluiting van deze paragraaf wordt
er hier een aantal genoemd.

1. De vraag naar kinderopvang voor 0-3-jarigen overtreft nog altijd ruimschoots
het aanbod (zie Van Doorne-Huiskes et al. 1996; SZW/CBS 1997) en plannen
van de rijksoverheid voor verdere uitbreiding voor deze leeftijdsgroep zijn op
dit moment non-existent. 
Dat er ook nu nog een overduidelijk tekort is, is niet verwonderlijk, als men
zich realiseert dat de uitbreiding van de jaren negentig startte vanaf een zeer
laag capaciteitsniveau en de toename van de arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen met jonge kinderen in deze periode een versnelling ondervond,
zonder tot op heden tekenen van stabilisering te vertonen (SCP 1997). Het lijkt
erop dat de tot voor kort typisch Nederlandse weerstand tegen het opvangen
van jonge kinderen in kinderdagverblijven bezig is definitief tot een minder-
heidsopvatting en -gevoelen te worden. Ook ontwikkelingen in opinies op dit
terrein wijzen in deze richting (zie bijlage tabel B3 achterin deze publicatie).
Daarnaast lijkt de omvang van het gebruik van niet-georganiseerde, informele
vormen van opvang - de betaalde en onbetaalde oppas - zijn grenzen bereikt te
hebben; Van Doorne-Huiskes et al. (1996) spreken in dit verband van “een
afgeroomde markt”.

2. In de bestaande formele kinderopvang voor 0-3-jarigen zijn door ouders
gemelde knelpunten onder andere gebrek aan flexibiliteit van
kinderdagverblijven en problemen wanneer het kind ziek is.  Ook de kosten12

van opvang in een kinderdagverblijf kunnen een probleem zijn voor met name
ouders met een laag inkomen.

3. Nog meer te wensen over laat de buitenschoolse opvang, zowel wat betreft de
capaciteit als wat betreft de functies, doelstellingen en organisatie- en finan-
cieringsstructuur ervan. Het gaat hierbij om opvang tussen de middag, voor- en
naschoolse opvang, opvang bij onverwachte lesuitval en opvang tijdens de
schoolvakanties. In toenemende mate wordt niet alleen buitenschoolse opvang
voor schoolkinderen van 4-12 jaar gewenst, maar ook voor tieners tot 16 jaar.
Ideeën over de vormgeving van deze opvang zijn er inmiddels legio. De thans
in ons land in discussie zijnde vormen steunen sterk op voorbeelden in het
buitenland, met name op de buitenschoolse opvang in Denemarken, Zweden en
Frankrijk (zie bv. RvhJ 1996; Van Doorne-Huiskes et al. 1996; SZW 1996;
Meijvogel en Petrie 1996; Arachne 1997; Emancipatieraad 1997a). In de
beantwoording van de in december 1996 door de Tweede Kamer aangenomen
motie over buitenschoolse opvang heeft het kabinet in ieder geval niet om
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ideeën verlegen hoeven zitten.
4. De vraag naar gastouderopvang stagneert. Volgens Van Doorne-Huiskes et al.

(1996) zou dit verklaard kunnen worden uit een aantal factoren, zoals het
negatieve beeld dat leeft bij niet-gebruikers van gastouderopvang,
onduidelijkheden over fiscale kwesties en een gebrekkige aansluiting tussen
wensen van gastouders en vraagouders.

5. Bij de groei van de bedrijfsgerichte kinderopvang worden door Groot en
Maassen van den Brink (1996) twee kanttekeningen geplaatst. 
5a. Ten eerste betreft dat de vraag welke bedrijven bedrijfsopvangplaatsen

aanbieden. Verwacht kan worden dat in bedrijven en bedrijfstakken
waarin veel vrouwen werkzaam zijn, dit vaker gebeurt dan elders.
Bedrijfsplaatsen worden door bedrijven gefinancierd uit de zogenoemde
loonruimte  en dat betekent dat er in sectoren waarin veel vrouwen13

werkzaam zijn, minder ruimte overblijft voor loonsverhogingen dan in
sectoren die niet of minder worden belast met de financiering van bedrijfs-
opvang. Dit kan tot gevolg hebben dat de reeds bestaande beloningsver-
schillen tussen vrouwen en mannen verder toenemen. Directe en indirecte
beloningsdiscriminatie op grond van sekse is in strijd met de wet. Een
toename van dit type beloningsverschillen lijkt dan ook in strijd met de
wetgeving gelijke behandeling alsmede met het VN-Vrouwenverdrag. Het
is wenselijk dat aan dit punt aandacht wordt besteed in de periodiek door
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerde
monitoring en evaluatie van het kinderopvangbeleid.

5b. De tweede kanttekening bij de groei van de bedrijfsgerichte opvang betreft
de vraag of vrouwen van verschillende opleidingsniveaus verschillende
kansen hebben op een mede door het bedrijf gefinancierde
kinderopvangplaats. Verondersteld kan worden dat bedrijven meer
geneigd zijn om deze investering te doen voor werkneemsters in hogere
functies dan voor werkneemsters in lagere functies, omdat voor het bedrijf
het vertrek van een werknemer en het werven en inwerken van een nieuwe
werknemer voor een hogere functie meer kost dan voor een lagere functie.
Dat zou betekenen dat bedrijfsopvang minder toegankelijk is voor laag
opgeleide vrouwen dan voor hoog opgeleide vrouwen. Ook dit punt
behoort aandacht te krijgen in de periodieke monitoring en evaluatie van
het kinderopvangbeleid.

6. Een laatste, maar niet onbelangrijke vraag is die naar de verantwoordelijkheid
van de rijksoverheid in het tot stand komen van voldoende kinderopvangvoor-
zieningen. De beschouwing hierover kan kort gehouden worden door te wijzen
op artikel 11, lid 2c van het VN-Vrouwenverdrag: “2. Teneinde discriminatie
van vrouwen op grond van huwelijk of moederschap te voorkomen en het
daadwerkelijke recht van vrouwen op arbeid te verzekeren, nemen de Staten
die partij zijn bij dit Verdrag passende maatregelen om: [.....] c. de verlening
aan te moedigen van de noodzakelijke ondersteunende diensten voor sociale
zorg, om ouders in staat te stellen verplichtingen jegens het gezin te
combineren met verantwoordelijkheden in het werk en deelneming aan het
openbare leven, in het bijzonder door het opzetten en ontwikkelen van een
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netwerk van faciliteiten voor kinderopvang te bevorderen; (...)” (commissie-
Groenman 1997: bijl. 1). 

De commissie-Groenman stelt dat de rijksoverheid na afloop van de Stimulerings-
maatregel kinderopvang en de decentralisatie van het kinderopvangbeleid de greep
op de uitvoering van deze verdragsverplichting lijkt te zijn kwijt geraakt. Volgens
de commissie blijven wetgever en rijksoverheid op grond van het verdrag eindver-
antwoordelijk voor adequate kinderopvangvoorzieningen, zowel in kwantitatief als
in kwalitatief opzicht. Uit de lange wachtlijsten voor reguliere en flexibele kinder-
opvang en uit de onvoldoende geregelde opvang rond de schooltijden, blijkt, zo
stelt de commissie, de ontoereikende implementatie van het verdrag. De commissie
sluit niet uit dat in de (naaste) toekomst op grond van het verdrag bij de rechter kan
worden afgedwongen dat de Nederlandse overheid zorgt voor voldoende kinder-
opvang (commissie-Groenman 1997: 41-42, 99-100).

10.4.3 Verlofregelingen

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de hoofdlijnen van bestaande en voorgenomen
wettelijke regelingen voor verlof voor werknemers en op hoofdlijnen van afspraken
gemaakt in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s).

Voor alle werknemers gelden in principe de wettelijke rechten. CAO-afspraken
gelden steeds specifiek voor werknemers in de desbetreffende bedrijfstak of
onderneming. Daarnaast zijn er werknemers die niet werkzaam zijn in een arbeids-
organisatie waarvan het personeel valt onder een bedrijfstak- of ondernemings-
CAO; dat gaat naar schatting om zo’n 20% van alle werknemers (SZW 1994a: 11). 
De werkzame bevolking bestaat, behalve uit werknemers (88%), ook uit zelf-
standigen en zogeheten meewerkende echtgenoten (12%) (CBS 1997: 107). De
besproken regelingen voor verlof gelden niet voor hen - tenzij zulks uitdrukkelijk is
vermeld. 

Er wordt achtereenvolgens ingegaan op verlof in verband met zwangerschap, jong
moederschap en jong vaderschap, ouderschapsverlof, calamiteitenverlof, kraam-
verlof, adoptieverlof, zorgverlof, sparen voor verlof in tijd of geld, en loopbaanon-
derbreking. Omdat het geheel van verlofregelingen, dat overigens deels nog bestaat
uit voornemens, enigszins onoverzichtelijk dreigt te worden, zijn de belangrijkste
kenmerken van de diverse regelingen samengevat in tabel 10.4. Onderhavige
paragraaf wordt afgesloten met een schets van voorstellen inzake verlof uit de
vrouwenbeweging.

Verlof in verband met zwangerschap, jong moederschap en jong vaderschap

De oudste wettelijke regeling in verband met zwangerschap en jong moederschap is
het arbeidsverbod van vier weken voor pas bevallen werkneemsters, opgenomen in
de Arbeidswet van 1889. In de Arbeidswet van 1919 werd dit verbod uitgebreid
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naar acht weken.  Sinds 1996 is dit verbod opgenomen in de (nieuwe)14

Arbeidstijdenwet; het geldt nu van vier weken voor tot zes weken na de bevalling.
Aanvankelijk werd niet voorzien in een inkomensdervingsregeling gedurende de
periode dat niet gewerkt mocht worden. Pas in 1930, toen de Ziektewet van kracht
werd, ontstond er recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van 100%
van het dagloon gedurende in totaal 12 weken. Het bevallingsverlof was (en is)
primair bedoeld voor het herstel van de moeder na de bevalling, maar in de praktijk
valt het herstel van de gezondheid uiteraard veelal samen met de zorg voor de
pasgeborene.

Na 1930 bleef de duur van het verlof gedurende zes decennia bepaald op 12 weken,
dat wil zeggen: 6 weken voor en 6 weken na de bevalling. In 1990 werd het
zwangerschaps- en bevallingsverlof verlengd tot in totaal 16 weken. Tevens werd
het verlof geflexibiliseerd: er werd de mogelijkheid geschapen om van het zwanger-
schapsverlof ten hoogste 2 weken over te hevelen naar het bevallingsverlof,
waardoor het bevallingsverlof nu ten minste 10 en ten hoogste 12 weken beslaat.15

Het is niet erg gebruikelijk dat in CAO’s aanvullende bepalingen met betrekking
tot het zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn opgenomen. In 1996 bevatte 7%
van de CAO’s een bovenwettelijke bepaling voor extra (betaald of onbetaald)
zwangerschaps- en bevallingsverlof, geldend voor 18% van de werknemers onder
de werking van een CAO.

De meest recente ontwikkeling op dit gebied houdt een verbetering in voor
zelfstandige en meewerkende onderneemsters en (o.a.) freelancers. Op grond van
de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen zullen zij recht krijgen op
een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Het wetsvoorstel hiertoe werd bij het
parlement ingediend in juni 1996 (TK 1995/1996g) en is in het voorjaar van 1997
aangenomen in de Eerste Kamer (Stb. 176, 29/4/97). Het zal in werking treden per
1 januari 1998. Op grond van deze wet ontstaat een recht op een zwangerschaps-
en bevallingsuitkering van 16 weken. De uitkering is afhankelijk van het inkomen
dat in de onderneming werd verdiend en bedraagt ten hoogste 100% van het
minimumloon.

De op een na oudste wettelijke regeling in verband met zwangerschap en jong
moederschap is de in de Arbeidswet van 1919 neergelegde verplichting voor de
werkgever om de werkneemster die een borstkind heeft, de gelegenheid te geven
om haar kind te voeden. De voeding van het kind mocht plaatsvinden in de
arbeidstijd onder doorbetaling van het loon. Dit recht werd en wordt ook wel
‘zoogrecht’ genoemd, maar sinds kort raakt de term ‘voedingsverlof’ steeds meer
in zwang. Het recht op voedingsverlof is thans opgenomen in de in 1996
ingevoerde nieuwe Arbeidstijdenwet.
Aanvullende bepalingen voor het geven van borstvoeding komen in CAO’s
sporadisch voor. In 1996 werd dit in niet meer dan 4% van de CAO’s aangetroffen,
geldend voor 2% van de werknemers onder de werking van een CAO.
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Naast verlofrechten zijn voor de combineerbaarheid van betaalde arbeid enerzijds
en zwangerschap en jong moederschap anderzijds, ook andere wettelijke regelingen
van belang. Eén daarvan is het in 1976 ingevoerde ontslagverbod wegens huwelijk,
zwangerschap of bevalling. Andere wettelijke regelingen hebben betrekking op
arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden van zwangere werkneemsters of
van werkneemsters die een borstkind hebben. Al deze regelingen met elkaar
worden door juristen wel aangeduid met de bewoordingen ‘de bescherming van het
moederschap’. In haar recentelijk verschenen proefschrift over dit onderwerp pleit
de juriste Monster (1995) voor een aparte wet ter bescherming van het moeder-
schap. Zij doelt daarmee niet op de creatie van geheel nieuw recht, maar op een
beter gecodificeerd recht, dat wil zeggen: eenvoudiger, gemakkelijker te begrijpen
en te hanteren en overzichtelijker geregeld dan thans het geval is.

Aan jong moederschap loopt veelal jong vaderschap parallel. De verlofrechten van
de vader zijn beperkt. In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat hij voor een korte,
naar billijkheid te berekenen tijd zijn loon behoudt wanneer hij in verband met de
bevalling van zijn echtgenote verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten. In de
overgrote meerderheid van de CAO’s (1996: 94%) is hiervoor een nadere regeling
getroffen. Het gaat in 83% van de CAO’s om een of twee dagen verlof, in de
overige 11% om meer dan twee dagen. 

Dit buitengewone verlof voor de jonge vader is van oudsher bedoeld om de vader
gelegenheid te geven zijn arbeid te verzuimen gedurende de bevalling en om
aangifte te doen van de geboorte bij de gemeente. Voor dat doel was (en is) een à
twee dagen verlof in de regel voldoende. Het verlof was van oudsher (en is ook nu
nog) niet bedoeld om de vader de gelegenheid te geven zorg te bieden aan zijn
gezin gedurende de kraamperiode; voor dat doel zou immers een langere
verlofperiode noodzakelijk zijn.

Sinds kort wordt de bovenbeschreven vorm van verlof voor de jonge vader steeds
vaker aangeduid met de term ‘kraamverlof’. Dat is, gezien de huidige duur van het
verlof in de meeste CAO’s, eigenlijk een onjuiste aanduiding. De verandering in de
terminologie is een gevolg van de pogingen van het kabinet om bestaande
verlofrechten te actualiseren volgens de lijnen uitgezet in de nota Arbeid en zorg.
In de hiernavolgende passages over verlof zal hierop nog worden teruggekomen.

Ouderschapsverlof

Nagenoeg een eeuw nadat de eerste wettelijke regeling in verband met
zwangerschap en jong moederschap werd ingevoerd, werd de eerste wettelijke
regeling van kracht die de verzorging van kinderen tot doel heeft. Dit betrof de Wet
op het ouderschapsverlof, die in 1990 werd ingevoerd. Het ging om een onbetaald
verlof gedurende maximaal zes maanden over dat deel van de arbeidsduur per week
dat twintig uur te boven gaat. Het verlof kon worden opgenomen voor kinderen die
de basisschoolleeftijd nog niet hebben bereikt. Van de regeling kon worden
afgeweken bij CAO, mits het aantal uren verlof waarop de werknemer recht heeft
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ten minste gelijk is aan het aantal uren waarop hij recht zou hebben in geval de
hoofdregel wordt toegepast.

In oktober 1993 was in 37% van de CAO’s een van de wet afwijkende regeling
over ouderschapsverlof opgenomen, geldend voor 28% van de werknemers onder
de werking van een CAO. De afwijkende afspraken hebben betrekking op het
aantal verlofuren waarop men recht heeft (voor 10% van de werknemers onder
CAO), op de spreiding van deze uren (voor 5% van de werknemers onder CAO) en
op de voortzetting van de pensioenopbouw tijdens het verlof (voor 15% van de
werknemers onder CAO). Op grond van drie CAO’s (1,7% van de CAO’s) bestond
er recht op (gedeeltelijk) betaald verlof, hetgeen neerkwam op minder dan 0,5%
van de werknemers onder CAO; in drie andere CAO’s (eveneens 1,7% van de
CAO’s) werd een studie naar de mogelijkheid van betaling aangekondigd (SZW
1994b: 57-62).
In de tweede evaluatie van de wet op het ouderschapsverlof wordt gemeld dat het
aantal CAO’s met een regeling inzake ouderschapsverlof in de periode 1993-1996
vrijwel constant is gebleven. Over betaling van ouderschapsverlof wordt hierin
niets vermeld (TK 1996/1997c: bijlage 1). Daarom kan worden aangenomen dat
het aantal (werknemers onder) CAO’s dat recht geeft op een betaald
ouderschapsverlof in de periode 1993-1996 niet wezenlijk is veranderd.

Anno 1997 kent ons land dus sinds ruim zeven jaar een wettelijk recht op
ouderschapsverlof. In hoeverre wordt van dit recht nu gebruikgemaakt? Doen zich
hierin verschillen voor tussen vrouwen en mannen? Welke andere factoren hebben
invloed op het gebruik? Speelt de regeling een rol in de herverdeling van
onbetaalde arbeid tussen vrouwen en mannen?
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Tabel 10.3 Ouderschapsverlof, naar bedrijfstak en geslacht, periode 1994-1996

eenheid totaal (semi-) particuliere
overheid sectora

vrouwen en mannen
verlofgangers op enigerlei moment x 1.000 21 15 6
jaarlijks aantal verlofgangers x 1.000 44 30 14b

jaarlijks aantal rechthebbenden x 1.000 231 65 166c

aandeel verlofgangers % 19 47 8
duur van het ouderschapsverlof (gemiddeld) week 26 27 23
aantal uren ouderschapsverlof per week (gemiddeld) uur 12 11 12
arbeidsduur per week incl. verlofuren (gemiddeld) uur 33 32 34

vrouwen
verlofgangers op enigerlei moment x 1.000 12 9 3
jaarlijks aantal verlofgangers x 1.000 27 20 8b

jaarlijks aantal rechthebbenden x 1.000 66 34 32c

aandeel verlofgangers % 41 58 24
duur van het ouderschapsverlof (gemiddeld) week 24 24 25
aantal uren ouderschapsverlof per week (gemiddeld) uur 13 13 14
arbeidsduur per week incl. verlofuren (gemiddeld) uur 26 27 25

mannen
verlofgangers op enigerlei moment x 1.000 9 6 2
jaarlijks aantal verlofgangers x 1.000 17 11 6b

jaarlijks aantal rechthebbenden x 1.000 165 31 134c

aandeel verlofgangers % 10 35 5
duur van het ouderschapsverlof (gemiddeld) week 28 32 21
aantal uren ouderschapsverlof per week (gemiddeld) uur 9 9 9
arbeidsduur per week incl. verlofuren (gemiddeld) uur 39 38 39
Niet-commerciële dienstverlening: openbaar bestuur, onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg.a

Dit betreft alle personen die ouderschapsverlof hebben genomen, dat wil zeggen ongeacht de leeftijd van hetb

kind waarvoor het verlof is opgenomen. 
Rechthebbenden: personen met werk van 20 uur of meer per week en een kind van 0 jaar (laatstgenoemdec

kenmerk dient als schatting van het aantal rechthebbenden). 

Bron: CBS (EBB’94, ‘95, ‘96)

In tabel 10.3 zijn gegevens gepresenteerd over het gebruik van ouderschapsverlof.
Het interessantste cijfer is het aandeel verlofgangers: het percentage van de recht-
hebbenden dat ook daadwerkelijk verlof opneemt. In de jaren 1994-1996 blijkt dit
aandeel 19% te belopen.  Het verschil tussen vrouwen en mannen is duidelijk: van16

de rechthebbende moeders neemt 41% verlof op, van de rechthebbende vaders 10%.

Uit tabel 10.3 blijkt voorts dat naast sekse, ook sector een sterke invloed heeft op
het al dan niet gebruikmaken van het ouderschapsverlof. De (semi-)overheidssector
is kennelijk nogal wat verlofvriendelijker (aandeel verlofgangers: 48%) dan de
particuliere sector (aandeel verlofgangers: 8%). De verklaring voor dit verschil ligt
ten dele in het betaald zijn van het verlof in de subsector van het openbaar bestuur:
(rijks)ambtenaren ontvangen voor de ouderschapsverlofuren 75% van hun salaris.
Dat van betaald ouderschapsverlof meer gebruik wordt gemaakt dan van onbetaald
verlof, blijkt uit het onderzoek ter evaluatie van de Wet op het ouderschapsverlof
van Spaans en Van der Werf (1994), dat in 1993 werd uitgevoerd. Van de
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werkende ouders die een recht hadden op betaald verlof nam 29% verlof op, van de
werkende ouders die recht hadden op onbetaald verlof nam 10% verlof op. Ook
voor werkende moeders en vaders apart bleek er een verschil te bestaan: in geval
van recht op betaald verlof nam 42% van de moeders en 24% van de vaders verlof
op, in geval van recht op onbetaald verlof bedroeg dit voor de moeders 22% en voor
de vaders 4% (Spaans en Van der Werf 1994: 32).

De in tabel 10.3 geselecteerde (semi-)overheidssector bestaat echter maar voor circa
30% uit werknemers bij het openbaar bestuur. De overige 70% van de werknemers,
te weten die in het onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg, heeft in de over-
grote meerderheid van de gevallen slechts recht op onbetaald ouderschapsverlof.
Het lijkt er daarom op dat niet alleen de factor van het al dan niet betaald zijn een
rol speelt in de mate waarin van het verlof gebruik wordt gemaakt, maar dat ook de
cultuur in de arbeidsorganisatie invloed heeft. Een belangrijk onderdeel van deze
cultuur in dit verband kan de acceptatie van en ervaring met deeltijdwerk zijn. Het
lijkt aannemelijk dat een verzoek om (deeltijd)ouderschapsverlof mentaal en
organisatorisch gemakkelijker wordt ingepast in een arbeidsorganisatie waarin
deeltijdarbeid al in ruime mate geaccepteerd en gepraktiseerd wordt, dan in een
arbeidsorganisatie met een overheersende voltijdscultuur. In de geselecteerde
(semi-)overheidssectoren wordt relatief vaak in deeltijd gewerkt.

De invloed van sekse en sector tezamen versterkt het verschil in gebruik nog eens.
De groep die het meest gebruikmaakt van ouderschapsverlof bestaat uit de werken-
de moeders bij de (semi-)overheid (58%), de groep die het minst gebruikmaakt
bestaat uit de werkende vaders in de particuliere sector (5%). Voor deze laatste
categorie valt er nog een forse achterstand in het herverdelingsproces weg te
werken, en dat geldt ook nog als niet de moeders, maar de vaders bij de
(semi-)overheid als referentiecategorie worden gekozen. Van hen nemen immers
zevenmaal zo veel rechthebbende vaders ouderschapsverlof op (35%) als van de
rechthebbende vaders in de particuliere sector (5%).

Uit het onderzoek van Spaans en Van der Werf (1994) komt voorts naar voren dat
het al dan niet opnemen van ouderschapsverlof door rechthebbende werkende
ouders, behalve door de eerdergenoemde factoren (sekse, (on)betaald, sector), ook
beïnvloed wordt door andere factoren, waaronder met name de aan- of afwezigheid
van kinderopvang en de mogelijkheid om in deeltijd te werken.

Ten slotte wordt door Spaans en Van der Werf ook ingegaan op de vraag naar het
herverdelingseffect van het ouderschapsverlof op de verdeling van de onbetaalde
arbeid in gezinnen. Als het ouderschapsverlof al een dergelijk effect heeft, zo
concluderen Spaans en Van der Werf, is het in ieder geval zeer tijdelijk van aard,
dat wil zeggen: zolang als de verlofperiode duurt. Na afloop van het verlof
verschuift de verdeling weer naar meer huishoudelijke en zorgtaken voor haar en
minder voor hem.
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Het niet-betaald zijn van het ouderschapsverlof kan nog altijd als een knelpunt
worden gezien. Een belangrijke reden voor deze zienswijze is dat het lage gebruik
door vaders kan worden verhoogd door middel van betaling van het verlof,
waardoor er een sterkere stimulans zal ontstaan voor het naderbij brengen van de
beleidsdoelstelling van herverdeling van onbetaalde arbeid en vergroting van de
zorgverantwoordelijkheid van mannen. Nog in november 1996 herhaalde de
regering echter haar standpunt dat het ouderschapsverlof niet uit sociale-zeker-
heidsgelden betaald zal worden. Zij verzuimde daarbij te vermelden waarom het
genoemde doel het middel niet rechtvaardigt en ook waarom Nederland aan zijn
minderheidspositie in dit opzicht in de Europese Unie zou moeten vasthouden.17

Wel stelde zij ook dat gebruikmaking van de mogelijkheden van de aanstaande Wet
financiering loopbaanonderbreking, die hierna zal worden besproken, indien
gecombineerd met het opnemen van ouderschapsverlof, een vorm van betaald
ouderschapsverlof zal opleveren (TK 1996/1997c). Of deze combinatie van
regelingen een werkzame en in de praktijk veel gebruikte vorm van betaald
ouderschapsverlof zal worden, valt thans moeilijk te voorzien. Een andere vraag is
of deze combinatie van regelingen het voor werkende vaders aantrekkelijker zal
maken dan nu om (betaald) ouderschapsverlof op te nemen. Gegevens uit België en
Denemarken over vergelijkbare loopbaanonderbrekingsregelingen zijn niet direct
hoopgevend. In beide landen wordt van loopbaanonderbreking in overgrote
meerderheid gebruikgemaakt door vrouwen en vooral ten behoeve van zorg en
ouderschap (Spaans 1996).

In de wettelijke regeling voor het ouderschapsverlof zijn kortelings enkele
wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen werden aangekondigd in de nota
Arbeid en zorg van september 1995. Het wetsvoorstel werd bij de Tweede Kamer
ingediend in september 1996, werd aangenomen in de Eerste Kamer in juni 1997
en trad in werking op 1 juli 1997 (TK 1995/1996h; Stb. 266 en 267). De twee
belangrijkste wijzigingen zijn de volgende. In de oorspronkelijke wet kon het verlof
worden opgenomen in de periode totdat het kind de basisschoolleeftijd had bereikt;
in de huidige, gewijzigde wet is deze periode verlengd tot het kind acht jaar is
geworden. Volgens de oorspronkelijke wet konden werknemers met een wekelijkse
arbeidsduur van twintig uur of minder geen ouderschapsverlof opnemen; volgens
de huidige wet krijgen ook zij recht op verlof. Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zal in de tweede helft van 1997 de voorlichting over het
gewijzigde ouderschapsverlof ter hand nemen (TK 1996/1997b: 6).

Overige verlofregelingen van belang voor de zorg voor kinderen

De nota Arbeid en zorg van september 1995 had betrekking op veel meer verlof-
regelingen dan alleen het ouderschapsverlof. Over de voorstellen in deze nota vroeg
het kabinet advies aan de Stichting van de Arbeid en de Raad voor het
Overheidspersoneelsbeleid. Deze adviezen werden ontvangen in respectievelijk
december 1996 en maart 1997 (ROP 1996; STAR 1997a en 1997b). Daarop werd
in april 1997 het kabinetsstandpunt over de ontvangen adviezen met betrekking tot
arbeid en zorg aan de Tweede Kamer gezonden (TK 1996/1997b). In de nota
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Arbeid en zorg en het kabinetsstandpunt over de adviezen over deze nota, geeft het
kabinet aan, een actualisering van bestaande verloffaciliteiten te willen bevorderen,
zodat - onder andere - het doel van de combinatie van betaalde arbeid en zorg
daarin een duidelijker plaats krijgt. Het kabinet stimuleert de actualisering van
verlof langs drie lijnen:
1. stimuleren van sociale partners om bestaande faciliteiten verder uit te bouwen:

ouderschapsverlof, calamiteitenverlof, kraamverlof, adoptieverlof, zorgverlof
en scholingsverlof;

2. stimuleren van werknemers om zelf te sparen voor verlof, waarbij
spaarbronnen kunnen bestaan uit tijd (vakantie- en adv-dagen) en geld (loon);

3. financiële ondersteuning door de overheid van loopbaanonderbreking.

In het licht van met name de zorg voor kinderen zijn de belangrijkste punten uit de
nota en het kabinetsstandpunt over de adviezen over de nota, de volgende.

Ad 1. Calamiteitenverlof, kraamverlof, adoptieverlof, zorgverlof

Hier wordt niet verder ingegaan op de in de nota vermelde voorgenomen wets-
wijziging ten aanzien van ouderschapsverlof, waarvan de huidige stand van zaken
hiervoor reeds werd aangegeven.
In de nota Arbeid en zorg stelde het kabinet voor om de wettelijke basis voor onder
meer het calamiteitenverlof en het kraamverlof te versterken, door expliciet in het
Burgerlijk Wetboek (BW) neer te leggen dat de daarin gegeven opsomming van
bijzondere omstandigheden waardoor een werknemer verhinderd is zijn arbeid te
verrichten, niet limitatief is (door toevoeging van de woorden “in ieder geval”).
Deze geactualiseerde wettelijke regeling is inmiddels in werking getreden per
1 april 1997 (art. 629 van titel 7 boek 10 BW).
Het betreffende artikel biedt de mogelijkheid van kortdurend verlof voor het treffen
van maatregelen in verband met onvoorzienbare, plotseling opkomende (verzor-
gings)taken. De toevoeging “in ieder geval” leidt er volgens het kabinet toe dat ook
plotselinge ziekte van kinderen of ziekte van anderen die aangewezen zijn op de
verzorging van de werknemer recht geven op kortdurend verlof met loondoor-
betaling.  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal nog in 199718

komen met voorlichting over dit vernieuwde calamiteitenverlof.

Op het recht van de werknemer op kortdurend verlof bij de bevalling van zijn
echtgenote werd al ingegaan in een voorgaande passage over jong vaderschap. Dit
recht, dat al van veel oudere datum is, werd in de nota Arbeid en zorg voor het
eerst aangeduid met de term ‘kraamverlof’. Het kabinet constateert dat de adviezen
geen steun geven aan een wettelijke uitbreiding van het kraamverlof tot in ieder
geval vijf dagen, zoals door de Tweede Kamer gesuggereerd in de motie Van Vliet
c.s. (TK 1995/1996b), en zoals geadviseerd door de Emancipatieraad. Al sinds
1983 adviseert de Emancipatieraad (1983 en 1996) een kraamverlof van in ieder
geval tien dagen. 
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De Stichting van de Arbeid stelt in haar advies het niet noodzakelijk te achten om
partijen in het arbeidsvoorwaardenoverleg een aanbeveling te doen in de sfeer van
uitbreiding van het kraamverlof. Wel acht de stichting het gewenst dat in CAO’s
wordt geregeld dat de werknemer zonder meer recht heeft om in aanvulling op het
bestaande kraamverlof een aantal dagen vakantie op te nemen ten behoeve van
verlof in de kraamperiode. Uit het kabinetsstandpunt blijkt dat dit advies wordt
gevolgd en dat het kabinet er op vertrouwt “dat de aanbevelingen van sociale
partners voorshands voldoende effect sorteren om de in de praktijk groeiende
behoefte van vaders om rond de geboorte een langere periode thuis te zijn te
honoreren” (TK1996/1997b). 

Wat de thans voorgestelde uitwerking van het kraamverlof betreft, moet opgemerkt
worden dat het zowel bij de Stichting van de Arbeid als bij het kabinet nog een
beetje wringt tussen denken en doen. In het advies van de Stichting van de Arbeid
komt de volgende passage voor: “Telkens weer blijkt dat de beleidsmatige
benadering, in het verleden ook door de Stichting, van het onderwerp ‘arbeid en
zorg’ vooral wordt betrokken op vrouwelijke werknemers. De Stichting is ervan
overtuigd dat dat automatisme moet worden doorbroken, aangezien het combineren
van arbeid en zorgtaken in toenemende mate zowel voor mannen als voor vrouwen
daadwerkelijk aan de orde is. De Stichting vertrouwt erop dat dit ertoe zal leiden
dat de automatische koppeling van het thema ‘arbeid en zorg’ aan vrouwelijke
werknemers, die ten nadele van hun arbeidsmarktpositie en loopbaan kan werken,
zal verdwijnen” (STAR 1997: 14-15). Dit voornemen is in lijn met de beleidsdoel-
stelling van herverdeling van onbetaalde arbeid en vergroting van de zorgverant-
woordelijkheid van mannen. In het kader van het kraamverlof had de stichting dit
voornemen gemakkelijk in een wat explicietere daad kunnen omzetten, door te
besluiten om partijen in het arbeidsvoorwaardenoverleg wel aan te bevelen het
kraamverlof in CAO’s uit te breiden (tot bv. vijf dagen) - en daarnaast een recht op
aanvulling met vakantiedagen mogelijk te maken. Hier wordt gesproken van
‘gemakkelijk’, omdat de betreffende aanbeveling slechts een gering offer van
werkgevers zou vragen in de zin van extra verlofdagen.  19

Ondanks deze magere invulling door de sociale partners, geeft het kabinet hun,
door het uitspreken van zijn ‘vertrouwen’ in ‘voldoende effect’, het voordeel van de
twijfel. Wel merkt het kabinet in zijn standpunt nog op dat het thans geldende recht
“naar de opvatting van het kabinet geen belemmering [vormt] om een langere
kraamverlofperiode van bijvoorbeeld vijf dagen waarover de motie spreekt tot stand
te brengen.” Maar het vergeet om te refereren aan de verdere tekst van de motie,
waarin immers wordt gevraagd om “in overleg te treden met de sociale partners om
het kraamverlof voor partners uit te breiden tot ten minste vijf dagen en indien dit
niet lukt te bezien of artikel 1638c, 4e lid BW [thans art. 629, 2e lid] zodanig
aangepast zou moeten worden dat het recht op ten minste vijf dagen kraamverlof
hierin vastgelegd wordt” (TK 1995/1996b). Ook de beleidsdoelstelling inzake de
herverdeling van onbetaalde arbeid en het vergroten van de zorgverantwoordelijk-
heid van mannen geeft alleszins aanleiding om met de invoering van ten minste
vijf dagen kraamverlof niet te dralen. Hierna zal blijken dat het kabinet in het geval
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van het tot stand komen van adoptieverlof en van het doorlopen van de
pensioenopbouw bij onbetaald (ouderschaps)verlof wel expliciet een wettelijke
regeling van deze materie achter de hand houdt. Het is onduidelijk waarom het
kabinet in het geval van het tot stand komen van een kraamverlof dat ook
daadwerkelijk recht doet aan zijn benaming, zo lankmoedig is ten aanzien van de
sociale partners.

Voor adoptieverlof, naar analogie van de motie-Adelmund c.s. (TK 1995/1996c)
ook wel ‘hechtingsverlof’ genoemd, bestaat een breed draagvlak, zoals ook blijkt
uit de adviezen. “Het kabinet overweegt”, zo meldt het in zijn standpunt, “gelet op
de adviezen en de motie, een betaling van het hechtingsverlof van maximaal vier
weken aan één van de adoptieouders te introduceren, waarbij de betaling, analoog
aan die van het bevallingsverlof, vanuit de Ziektewet zal geschieden.” Het kabinet
vertrouwt erop dat werkgevers vrijaf zullen geven als adoptieouders voor de
uitkering in aanmerking komen. Blijkt dit in de praktijk echter niet of moeizaam te
lopen - het kabinet zal de ontwikkelingen terzake nauwlettend volgen - dan
overweegt het kabinet alsnog een wettelijk recht op hechtingsverlof te creëren.

Bij het voornemen om het adoptie- of hechtingsverlof toe te kennen aan slechts één
ouder, kunnen kanttekeningen worden geplaatst.  Ten eerste is het niet in20

overeenstemming met de doelstellingen van het emancipatiebeleid. Volgens dat
beleid streeft de regering immers naar herverdeling van onbetaalde arbeid en
vergroting van de zorgverantwoordelijkheid van mannen. Als het voorgenomen
adoptieverlof voor één ouder wordt uitgewerkt als ‘naar keuze van de ouders’, dan
is het vrijwel zeker dat het een verlofvorm wordt die, hoewel sekseneutraal
geformuleerd, in de praktijk een verlof wordt voor adoptiemoeders. In de tweede
plaats is een adoptieverlof voor één ouder in strijd met de geest van de EG-Richtlijn
ouderschapsverlof (Richtlijn 96/34/EG). Daarin is een duidelijke voorkeur
neergelegd voor een individueel recht bij geboorte of adoptie en een recht dat in
principe niet overdraagbaar is. Het valt moeilijk in te zien waarom het adoptie-
verlof niet (nu al)  zou voldoen aan deze eisen, terwijl bovendien het Nederlandse21

ouderschapsverlof wel - al vanaf zijn start in 1990 - een individueel, onoverdraag-
baar recht is. Ten derde is een adoptieverlof voor één ouder ook in strijd met de
geest van het VN-Vrouwenverdrag. Volgens dit verdrag moet de regering er alles
aan doen om stereotype gedragspatronen te bestrijden. Dit betekent dat zij moet
vermijden dat een regeling stereotype keuzes in de hand gaat werken. 

Voor een (onbetaald) (deeltijd)zorgverlof, bedoeld voor langer durende verzorging
van zieke huisgenoten en familieleden, stelt het kabinet in de nota Arbeid en zorg
geen wettelijke regeling voor. Wel zal het kabinet een aantal belemmeringen in de
sfeer van de sociale zekerheid in het geval van het opnemen van onbetaald
zorgverlof, wegnemen. Het doel hiervan is te bevorderen dat er tussen individuele
werknemer en werkgever afspraken worden gemaakt over (deeltijd)zorgverlof, al
dan niet op basis van CAO-bepalingen. Voorts zal op basis van de resultaten van
onderzoek naar de inhoud van en ervaringen met zorgverlofafspraken  een22

voorlichtingsbrochure worden gemaakt over de mogelijkheden van zorgverlof.
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Het kabinet acht zorgverlof zo voldoende geregeld; in ieder geval komt het hierop
in algemene zin niet terug in het kabinetsstandpunt. Wel wordt onder het
onderwerp ‘loopbaanonderbreking’ (incl. palliatief verlof) aan zorgverlof
gerefereerd (zie hierna). De Stichting van de Arbeid meldt in haar advies dat zij
partijen in bedrijfstakken en ondernemingen zal aanbevelen om te bevorderen dat,
waar mogelijk, afspraken worden gemaakt over zorgverlof ‘op maat’.

Met de invoering van een kortdurend betaald calamiteitenverlof en de handhaving
van een onbetaald langer durend zorgverlof, blijft onduidelijkheid bestaan over de
positie van werkende ouders die geconfronteerd worden met ziekte van een kind
van iets langere duur, bijvoorbeeld van een of enkele weken. De huidige en
voorgestelde regelingen scheppen hierover geen helderheid.

Het opnemen van onbetaald verlof mag niet belemmerd worden, aldus het kabinet
in de nota Arbeid en zorg, door verlies van rechten op sociale zekerheid.  Dit geldt23

onder meer voor het (onbetaalde) ouderschapsverlof, waarvan in de praktijk is
gebleken dat nog niet in alle pensioenregelingen is voorzien in oplossingen. In het
kabinetsstandpunt kondigt het kabinet aan dat in 1998 opnieuw de relatie tussen
verlof en pensioenen in CAO’s onderzocht zal worden. Als uit dit onderzoek blijkt
dat de sociale partners er nog niet in geslaagd zijn de belemmeringen weg te
nemen, zal het kabinet met regelgeving komen. Die zal onder meer een minimum-
regeling inhouden voor de dekking voor eigen rekening van het overlijdens- en
arbeidsongeschiktheidsrisico voor een vastgestelde periode van verlof. 

Ad 2. Sparen voor verlof in tijd of geld

De tweede lijn die het kabinet wil volgen om de combineerbaarheid van arbeid en
zorg te vergroten, betreft het stimuleren dat werknemers zelf sparen voor met name
langer durend verlof. Een aantal CAO’s kent inmiddels mogelijkheden om geld
en/of tijd te sparen en dit vervolgens in te zetten voor arbeidsvoorwaarden naar
eigen keuze, zoals meer en langer durend verlof. Afzonderlijk of als optelsom kan
het reserveren van vakantiedagen, extra gewerkte uren of adv-dagen dienen voor
later gebruik ten behoeve van uiteenlopende doelen. Er zal in ieder geval voor-
lichting worden gegeven over thans reeds bestaande mogelijkheden om tijd of geld
te sparen voor verlof.

Uit het kabinetsstandpunt blijkt dat het kabinet heeft besloten om op korte termijn
te beginnen met een onderzoek naar de mogelijkheden van sparen voor verlof in
geld en naar de fiscale aftrekbaarheid daarvan. Het sparen van verlof in tijd sluit
aan bij het voornemen en de voorbereidingen van het kabinet ter herziening van de
vakantiewetgeving, met het doel werknemers de mogelijkheid te geven om
vakantiedagen over een langere termijn op te sparen. Daarbij zal de aanspraak op
opgespaarde wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen na vijf jaar verjaren. 
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Ad 3. Loopbaanonderbreking

In de nota Arbeid en zorg meldt het kabinet na te zullen gaan in hoeverre werk-
gevers en werknemers knelpunten ondervinden bij het uitwerken van een loopbaan-
onderbrekingsregeling. Voor een dergelijke regeling kan in arbeidsorganisaties of
CAO’s worden aangesloten bij vormen van verlofsparen. Inmiddels is er onderzoek
verricht naar de praktische, juridische en financiële haalbaarheid van loopbaan-
onderbreking en naar de stimulansen die nodig zijn om binnen arbeidsorganisaties
loopbaanonderbreking te realiseren (zie Spaans 1996), terwijl tegelijkertijd met het
uitbrengen van het kabinetsstandpunt het wetsvoorstel Financiering loopbaan-
onderbreking voor advies is voorgelegd aan de Raad van State (SZW 1997).

In het kabinetsstandpunt wordt nog eens benadrukt dat de financiële stimulans
alleen kan worden ingezet voor verlof dat wordt opgenomen om redenen van zorg
of educatie, waarbij het in de lijn ligt van het advies van de Stichting van de Arbeid
om onder het begrip ‘educatie’ ook te begrijpen verlof dat kan bijdragen aan het op
peil houden of versterken van de employability van de werknemer.

Volgens de huidige plannen moet de financiële stimulans voor loopbaanonder-
breking ten goede komen aan die verlofgangers die voor ten minste de helft van
hun arbeidsduur verlof opnemen en waarvoor de werkgever een werkloze als
vervanger heeft aangesteld. Het zal daarbij moeten gaan om verlof dat ten minste
twee maanden duurt; bij langer durend verlof zal de loopbaanonderbrekingsfinan-
ciering maximaal zes maanden duren. Een verlofincentive van maximaal 600
gulden (netto) per maand zou voor het grootste deel van de werknemers (62%, zie
Spaans 1996) de financiële belemmeringen ten aanzien van langer durend verlof
wegnemen.

De loopbaanonderbrekingsregeling is in feite een financieringsregeling. De
regeling verschaft op zichzelf geen titel voor verlof: verlofaanspraken kunnen
gebaseerd worden op een wettelijk recht (bv. ouderschapsverlof), een CAO-af-
spraak, of kunnen zijn overeengekomen in het overleg tussen een individuele
werkgever en een werknemer. Het betreft een faciliteit waardoor de verlofganger
een uitkering zal kunnen krijgen, indien de werkgever een werkloze in de zin van
de regeling aanstelt. Of een werkgever een verlofganger gedurende het verlof
daadwerkelijk zal vervangen, is een vraag die binnen de arbeidsorganisatie zelf
beantwoord moet worden. De vervanger hoeft niet in de functie van de verlofganger
te worden aangesteld, maar moet wel op een zodanige plaats in de arbeidsorgani-
satie worden ingezet dat er een verband is tussen verlof en vervanging.  24

Op suggestie van de Stichting van de Arbeid wil het kabinet ook herintreders als
vervanger accepteren. Daarom zullen ook als vervanger in aanmerking komen
personen die staan ingeschreven als werkzoekende bij de arbeidsvoorziening en die
gedurende twee jaar voorafgaande aan de vervanging geen betaald werk hebben
verricht. De budgettaire neutraliteit vereist echter, zo gaat het kabinet voort in zijn
standpunt, dat het aandeel herintreders in de kring van vervangers jaarlijks aan een
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maximum wordt gebonden. Omdat het vinden van een geschikte vervanger een
probleem kan zijn, wordt het mogelijk gemaakt dat de vervanger in dienst komt
van een arbeidspool, die hem detacheert naar de werkgever van de verlofganger.

Uit het kabinetsstandpunt blijkt dat het kabinet ook de suggestie van de Stichting
van de Arbeid voor een palliatief verlof heeft overgenomen. Palliatief verlof is
verlof ten behoeve van de verzorging van een terminaal zieke naaste. Het kabinet
zal in geval van palliatief verlof loopbaanonderbrekingsfinanciering toestaan voor
een periode van maximaal twee maanden, ook als er geen vervanger wordt
aangetrokken. Er zij op geattendeerd dat palliatief verlof in de hier voorgestelde
vorm zowel een vorm van loopbaanonderbreking is als een vorm van (gedeeltelijk)
betaald zorgverlof.

Verlof om redenen van zorg, zo wordt in het kabinetsstandpunt gesteld, kan ook
zorg zijn ten behoeve van kinderen. Loopbaanonderbrekingsfinanciering biedt voor
ouders twee soorten extra’s. Ten eerste betreft dat het wettelijk recht op
ouderschapsverlof, dat echter voor het overgrote deel van de ouders een onbetaald
verlof is. Onder andere vanuit de Tweede Kamer, zo meldt het kabinetsstandpunt,
wordt reeds geruime tijd aangedrongen op een (bepaalde mate van) financiering
van ouderschapsverlof. Loopbaanonderbrekingsfinanciering zal straks mogelijk-
heden bieden om, indien gecombineerd met het wettelijk recht op ouderschaps-
verlof, te komen tot een (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof.
Ten tweede biedt loopbaanonderbrekingsfinanciering ook directe mogelijkheden
om (gedeeltelijk) betaald verlof ten behoeve van de zorg voor kinderen op te
nemen. Hierbij kan gedacht worden aan, zo gaat het kabinetsstandpunt voort, zorg
voor kinderen ouder dan 8 jaar, het meer dan één keer opnemen van verlof ten
behoeve van hetzelfde kind, het tijdelijk opvangen van problemen die voortkomen
uit het niet beschikbaar zijn van voldoende kinderopvang, of verlof ten behoeve van
het ophalen van een adoptiekind uit het buitenland.

Een overzicht van bestaande en voorgenomen verlofregelingen

Met de ontwikkelingen geïntroduceerd door de nota Arbeid en zorg is het geheel
aan verlofregelingen met betrekking tot de komst en verzorging van kinderen niet
gemakkelijk meer te overzien. Tot deze onoverzichtelijkheid draagt ook bij dat veel
wordt overgelaten aan de sociale partners. Om die redenen wordt in tabel 10.4 een
overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken van bestaande en voorgenomen
verlofregelingen. De tabel kan beschouwd worden als een minieme, maar kern-
achtige samenvatting van hetgeen hiervoor per regeling is besproken.
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Tabel 10.4 Enkele kenmerken van bestaande en voorgenomen  verlofregelingen ten behoeve van werknemers in dea

particuliere sector, die van belang (kunnen) zijn voor de zorg voor kinderen, stand van zaken: juli 1997
wettelijk recht , juli 1997 bepalingen in CAO’s,b c

 oktober 1996

op verlof op betaling voor wie? CAO’s met werknemers
bepalingen onder CAO metuitkering loondoor-

(in %) bepalingen (%)betaling 
zwangerschaps- en
bevallingsverlof nee ja (ZW) moeder 6,5 18,1d

voedingsverlof ja (ATW) ja (ATW) moeder 4,0 2,1

kraamverlof ja (BW) ja (BW) vader 94,4 93,1e

adoptieverlof
(voornemen) nee ja (ZW) één ouder 41,9 43,5

calamiteitenverlof ja (BW) ja (BW) ieder 41,1 40,7

ouderschapsverlof ja (BW) nee nee ouder 37 28f

loopbaanonderbreking bij vervan-
(wetsvoorstel) nee ging: ja ieder . .

palliatief verlof ja (zonder
(wetsvoorstel) nee vervanging) ieder . .

zorgverlof nee nee nee n.v.t. 28,2 36,8

gespaard verlof in tijd
of geld (voornemen) ja ja ieder . .g

herintreding nee/n.v.t. nee/n.v.t. nee/n.v.t. n.v.t. 11,3 15,3h

Het voornemen betreft een wettelijke regeling (en niet de bepalingen in CAO’s).a

Indien er een wettelijke regeling is, wordt tussen haakjes de vindplaats ervan vermeld. ATW: Arbeidstijdenwet;b

BW: Burgerlijk Wetboek; ZW: Ziektewet.
Het CAO-onderzoek is uitgevoerd op basis van een steekproef van 124 CAO’s (excl. akkoorden voor dec

overheidssector). In totaal vallen onder de in de steekproef opgenomen CAO’s ongeveer 3,4 miljoen
werknemers, ofwel ruim 85% van alle werknemers onder de werking van een CAO. In het aantal (werknemers
onder) CAO’s met bepalingen zijn zowel CAO’s met concrete bepalingen als CAO’s met alleen intentionele
bepalingen meegeteld (zie De Vries en Van Hoorn 1997).
Er geldt wel een arbeidsverbod van vier weken vóór tot zes weken na de bevalling.d

Formeel juridisch: ‘de echtgenoot’, waarmee ook is bedoeld ‘de partner’.e

Cijfers over CAO-bepalingen met betrekking tot ouderschapsverlof dateren van oktober 1993 en zijn gebaseerdf

op een steekproef van 180 CAO’s (ruim 3 miljoen werknemers) (SZW 1994b).
Het gaat hier om een ander soort loondoorbetaling dan bij de overige verlofvormen, omdat in dit geval deg

loondoorbetaling geen offer vraagt van de werkgever: wanneer vakantie- of adv-dagen zijn opgespaard, geldt
hiervoor de normale loondoorbetaling; ook wanneer gespaard is in geld gaat het om een ‘sigaar uit eigen doos’
van de werknemer.
Er bestaat geen wettelijk recht op herintreding. Niettemin hoort in deze cel eigenlijk ‘n.v.t.’ te staan, omdat eenh

recht op herintreding formeel juridisch gesproken geen verlof is (bij verlof blijft de arbeidsovereenkomst bestaan,
bij uittreding met recht op herintreding is dat niet het geval).

Bron: De cijfers inzake bepalingen in CAO’s zijn ontleend aan De Vries en Van Hoorn (1997), uitgezonderd de cijfers
inzake ouderschapsverlof, die zijn ontleend aan SZW (1994b)
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Voorstellen inzake verlof uit de vrouwenbeweging

Uit het voorgaande blijkt dat in het pakket verlofregelingen in verband met de zorg
voor kinderen ontwikkelingen gaande zijn die de combinatie van arbeid en zorg
zullen vergemakkelijken. Over de vraag, echter, of de nieuwe ontwikkelingen
tevens substantieel zullen bijdragen aan een herverdeling van onbetaalde arbeid
tussen moeders en vaders, kan men de nodige twijfel koesteren. Het is in dit
verband ook kenmerkend dat het kabinet in zijn standpunt van eind april 1997
uitsluitend verwijst naar “een kansrijke optie (...) voor een volwaardige
arbeidsparticipatie (...)” (TK 1996/1997b: 1-2, 4), zonder daarbij tevens te
verwijzen naar ‘een kansrijke optie voor een volwaardige zorgparticipatie’. Om ook
de optie voor een volwaardige zorgparticipatie door met name mannen de best
mogelijke kansen te bieden, is waarschijnlijk een fundamenteler benadering en
verandering in de waardering van ‘zorg’ nodig. 

Vanuit de vrouwenbeweging is een aantal voorstellen gedaan voor zo’n andere
benaderingswijze. Zo heeft het Breed Platform Vrouwen voor Ekonomische
Zelfstandigheid  in 1993 in de brochure Met zekerheid herzien (Boelens 1993) de25

gedachte van een zorgverzekering geopperd. Hoogleraar vrouw en beleid aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam, J.G.M. de Bruijn, lanceerde in 1994 het Nationale
Zorgplan (De Bruijn 1994). De Commissie toekomstscenario’s (1995: 104) achtte
als onderdeel van het pakket maatregelen om het combinatiescenario realiteit te
doen worden, wettelijke regelingen voor betaalde verloven (ouderschapsverlof,
calamiteitenverlof, kraamverlof voor vaders en verpleegverlof) noodzakelijk; deze
wettelijke regelingen zouden in CAO-bepalingen uitgewerkt moeten worden en
gefinancierd moeten worden uit de loonruimte. Het laatste op dit gebied zijn de
voorstellen die de Emancipatieraad (1996) heeft gedaan in zijn advies Met zorg
naar nieuwe zekerheid. De kern van zijn voorstellen behelst het volgende.

De Emancipatieraad beveelt aan om in arbeids- en inkomensregelingen het oude
ijkpunt van de kostwinner te vervangen door het nieuwe ijkpunt van de werknemer
met zorgtaken.  Dit heeft, zo stelt de raad, onder meer consequenties voor de26

risico’s die door het sociale-zekerheidssysteem moeten worden gedekt. Bij het
nieuwe ijkpunt hoort dat naast sociale risico’s als werkloosheid en
arbeidsongeschiktheid ook het ‘verzorgingsrisico’ - dat wil zeggen het risico van
inkomensverlies ten gevolge van het verrichten van zorgtaken - een plaats krijgt in
het systeem. De raad stelt voor om een nieuwe sociale verzekering voor zorg in te
voeren, die inkomenscompensatie op minimumniveau biedt tijdens perioden van
ouderschapsverlof, calamiteitenverlof, kraamverlof en zorgverlof. Aanvullingen op
deze basisvoorziening door sociale partners via CAO’s zijn mogelijk, en wat de
raad betreft, ook gewenst. De voorkeur van de raad gaat uit naar een
volksverzekering, opdat niet alleen werknemers, maar ook zelfstandigen,
meewerkende vrouwen en freelancers een beroep kunnen doen op de regeling.
Recht op een kraamverlof voor vaders van tien dagen, recht op calamiteitenverlof
en zorgverlof dienen wettelijk te worden vastgelegd. Daarnaast pleit de raad voor
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het verlengen van het ouderschapsverlof van de huidige termijn van zes maanden
nu tot een periode van vier jaar, waarbij de omvang van het verlof beperkt wordt tot
een kwart van de wekelijkse arbeidsduur en een minimale ondergrens aan de
resterende arbeidsduur van 24 uur per week. 
Rekening houdend met wetgevingstrajecten en uitvoeringsaspecten, doet de raad
tevens aanbevelingen voor een gefaseerde invoering, waarbij de laatste fase in 2010
afgerond zal zijn.

Een van de belangrijkste functies van de nota Arbeid en zorg is wellicht, zoals het
in de nota zelf gesteld werd: “het creëren van een draagvlak in de ondernemingen”.
Toelichtend stelde het kabinet daarbij voorts: “Het geforceerd creëren van ‘onge-
clausuleerde’ rechten, die niet altijd aansluiten bij de op gang gekomen discussie
over maatwerk in de onderneming, kan voor zo’n ontwikkeling [een andere
organisatie van de arbeid zoals geschetst door de OECD (1991) in Shaping
structural change] een belemmering vormen. De aard van de materie brengt met
zich mee dat een wettelijke regeling op dit punt veeleer moet worden gezien als een
sluitstuk op uitgekristalliseerde maatschappelijke behoeften” (TK 1994/1995). 
De conclusie kan daarom zijn dat een verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld in de
richting van het advies van de Emancipatieraad, op dit moment nog niet uitgeslo-
ten geacht behoeft te worden.

10.4.4 Deeltijdarbeid en arbeidstijden

Het scheppen van deeltijdarbeid en het verbeteren van de rechtspositie van deel-
tijdwerkers heeft vanaf het begin van het emancipatiebeleid (1974) daarvan deel
uitgemaakt. Overigens nam al voordat formeel sprake was van een emancipatie-
beleid, de arbeidsmarktparticipatie van (gehuwde) vrouwen in deeltijd toe (jaren
zestig). Ook in het beleid was hiervoor al aandacht voordat de Emancipatiecommis-
sie in maart 1976 kwam met haar Aanzet voor een vijfjarenplan. In de Nota
werkgelegenheid van februari 1975 stelde de regering dat aan de mogelijkheden
van deeltijdarbeid meer aandacht geschonken zou worden. Daartoe zou met de
Stichting van de Arbeid overlegd worden over een mogelijke aanpak in het
bedrijfsleven, en in het overheidsapparaat zelf zouden de mogelijkheden worden
verruimd. 

In de jaren tachtig werd duidelijk dat de rechtspositie van deeltijdwerkers in de
particuliere sector nog veel te wensen overliet. Veel arbeidsvoorwaarden voor
deeltijdwerkers waren onduidelijk geregeld. Dit impliceerde onder meer dat het
werken in deeltijd niet zonder meer een - naar rato - gelijke beloning behelsde. Een
ander punt van aandacht was de pensioenopbouw van deeltijdwerkers. In de jaren
negentig raakte een wettelijke recht van deeltijdwerkers op een gelijk uurloon en,
meer in het algemeen, op gelijke behandeling in discussie, terwijl er tevens een
toenemend draagvlak ontstond voor een wettelijk recht op deeltijdarbeid.

Het recht op een gelijk uurloon en gelijke behandeling van deeltijdwerkers en
voltijdwerkers is inmiddels geregeld in de nieuwe Wet verbod tot het maken van
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onderscheid tussen werknemers op grond van arbeidsduur, die op 1 november 1996
in werking is getreden. De essentie van de wet is dat het de werkgever verboden is
om op grond van de arbeidsduur onderscheid te maken in de arbeidsvoorwaarden
en de voortzetting of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij een dergelijk
onderscheid objectief gerechtvaardigd is. De Commissie gelijke behandeling is
belast met het toezicht op de naleving van deze nieuwe wet. 
In het verleden heeft de commissie reeds meermalen oordelen uitgesproken over
ongelijke behandeling van deeltijders. Dat was binnen de toen bestaande wetgeving
ongelijke behandeling echter alleen mogelijk via indirecte discriminatie op grond
van geslacht. Kon de commissie met behulp van cijfers aantonen dat de betreffende
deeltijdwerkers voornamelijk vrouwen waren, dan was er (mogelijk) sprake van
indirecte discriminatie op grond van geslacht. Door de nieuwe Wet verbod tot het
maken van onderscheid tussen werknemers op grond van arbeidsduur is dit
cijferwerk niet meer nodig en kan elk geval onderzocht worden (SZW/CBS 1997;
Commissie gelijke behandeling 1997).

Een wettelijk recht op deeltijdarbeid is niet onomstreden; het kabinet is er nooit
voorstander van geweest. Toch is dit (eventuele) recht op dit moment (april 1997)
nog niet van de baan. In juni 1993 werd het initiatief-wetsvoorstel-Rosenmöller
ingediend bij de Tweede Kamer. In maart 1996 werd het (geamendeerde) wets-
voorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Het ligt thans ter behandeling in de
Eerste Kamer; of het daar een meerderheid zal halen is nogal onzeker (Arachne
1996b).

Voor de herverdeling van onbetaalde arbeid kan, naast de stimulering van
deeltijdarbeid, ook de nieuwe Arbeidstijdenwet van belang zijn. De totstandkoming
van deze wet kent een moeizame wordingsgeschiedenis. Deze startte met een
discussienota van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een
wettelijke werk- en rusttijdenregeling, die in 1984 voor advies werd voorgelegd aan
de Stichting van de Arbeid. Sociale partners konden het niet erg eens worden over
de materie en het duurde tot maart 1994 voordat er een wetsvoorstel bij de Tweede
Kamer werd ingediend (De Lange 1995). In dit wetsvoorstel waren nog drie
centrale doelstellingen opgenomen: het waarborgen van basisniveaus van
veiligheid, gezondheid en welzijn op het gebied van arbeids- en rusttijden. Naar de
mening van de vakbonden en de vrouwenbeweging ontbrak er een vierde centrale
doelstelling, namelijk: de mogelijkheid om werk met zorgtaken te combineren.
Uiteindelijk heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich door een
aantal Tweede-Kamerfracties laten overtuigen en is in het wijzigingsvoorstel dat in
februari 1995 werd aangeboden aan de Kamer, aan de motivering voor de
invoering van de wet de zinsnede toegevoegd, dat de wet regels stelt “mede ter
bevordering van de combinatie van arbeid en zorgtaken alsmede andere
verantwoordelijkheden buiten de arbeid” (Arachne 1995a). Gezien de lange
geschiedenis van de totstandkoming van de wet kan hier dus oprecht gesproken
worden van een last minute wijziging.

De nieuwe Arbeidstijdenwet is (gefaseerd) ingevoerd per 1 januari 1996. Het is hier
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van belang erop te wijzen dat op grond van de nieuwe wet de belangen van
werknemers met zorgtaken niet zonder meer verzekerd zijn. In de nieuwe
Arbeidstijdenwet is er namelijk veel gedereguleerd en gedecentraliseerd, met als
consequentie dat een nadere concretisering van de minimumnormen die in de wet
zijn vastgelegd, wordt overgelaten aan de sociale partners op het niveau van
bedrijfstakken en van ondernemingen. Dit betekent onder meer dat werknemers
geen individueel recht kunnen ontlenen aan de nieuwe wet. Individuele werk-
nemers die aanpassing van arbeidstijden wensen, doen er dus verstandig aan om
het beleid in hun bedrijf te beïnvloeden via hun ondernemingsraad of via de CAO
voor hun bedrijfstak. 

De overheid blijft overigens de vinger voorlopig nog wel aan de pols houden.
Binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe Arbeidstijdenwet zal er
verslag worden gedaan van een onderzoek naar de doeltreffendheid en de effecten
van de wet in de praktijk. In dit onderzoek, dat door de Universiteit van Amster-
dam en de FNV zal worden uitgevoerd, staan CAO-afspraken over arbeidstijden,
uitvoering van deze afspraken, wensen en ervaringen van werknemers en
ervaringen met herbezetting centraal (Arachne 1996a: 2).

10.4.5 Overige maatregelen

Goede faciliteiten voor kinderopvang en verlof zijn van groot belang voor de
combineerbaarheid van arbeid en zorg voor mannen en vrouwen. Dat neemt niet
weg dat ook overheidsmaatregelen op andere terreinen hieraan een bijdrage kunnen
leveren. 
Een voorbeeld hiervan is de nieuwe Winkeltijdenwet, die per 1 juni 1996 in
werking is getreden. Hierdoor zijn de openingstijden van de detailhandel verruimd.
Winkels mogen nu van maandag tot en met zaterdag geopend zijn van 6.00 tot
22.00 uur en per jaar op maximaal twaalf zon- en feestdagen. Voor de consument
leidt dit tot een verbetering van de combineerbaarheid van taken. Of dat ook geldt
voor het winkelpersoneel en zelfstandigen, zal de toekomst moeten uitwijzen.
Ook sommige (overheids)diensten, zoals gemeentelijke diensten, musea, en
openbare bibliotheken, experimenteren met ruimere openingstijden. 

De rijksoverheid wil de toegankelijkheid van openbare diensten vergroten. In 1995
heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het project Overheidsloket 2000
opgezet. Het doel is het creëren van een landelijk dekkend netwerk van
klantvriendelijke loketten die 24 uur per dag toegankelijk zijn (SZW 1996).

In hoofdstuk 5 bleek dat het aantal tweeverdieners dat een betaalde huishoudelijk
hulp heeft, in het afgelopen decennium snel is gestegen. In toenemende mate wordt
ook in het beleid aandacht besteed aan stimulering van de persoonlijke dienstver-
lening. Zo lopen er sinds begin 1996 in enkele grotere steden door het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesubsidieerde experimenten in de
schoonmaaksector, waarbij door particulieren een ‘witte werkster’ tegen de
gangbare - zwarte - prijs kan worden ingeschakeld. De SER wil persoonlijke
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dienstverlening tot een regulier onderdeel van de marktsector maken (zie § 10.3.3)
en de Tweede Kamer nam in december 1996 een motie aan waarin werd verzocht
om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de markt van particuliere
dienstverlening te ontwikkelen (25000-XV, nr. 29, in: TK 1996/1997g; aange-
nomen op 17 december 1996). 

10.4.6 Conclusie

In paragraaf 10.3.5 werd de vraag gesteld of het huidige beleid en de huidige
beleidsvoornemens op het terrein van de herverdeling van betaalde en onbetaalde
arbeid ook anno 1997 nog het karakter dragen van een ‘ingeëngd’ emancipatie-
beleid. Voorafgaand aan een antwoord, volgen hier eerst de belangrijkste conlusies
uit de onderhavige paragraaf over de faciliteiten voor de combinatie van betaalde
en onbetaalde arbeid.

Kinderopvang

Ondanks de Stimuleringsmaatregel kinderopvang 1990-1995 is er ook nu nog altijd
een groot tekort aan kinderopvangvoorzieningen. Zolang er onvoldoende voorzie-
ningen voor kinderopvang zijn, zullen vrouwen eenzijdig de last en consequenties
blijven dragen van de flexibiliteit die de taakcombinatie vraagt. Daartoe zullen aan-
zienlijke aantallen tijdelijk de betaalde arbeidsmarkt verlaten of (te) kleine deeltijd-
banen accepteren. Dat heeft vervolgens consequenties voor hun verdere carrièrre-
verloop, hun verdiencapaciteit en hun mogelijkheden om sociale-zekerheidsrechten
op te bouwen, inclusief hun mogelijkheden om een aanvullend ouderdomspensioen
op te bouwen. Bij het huidige sociale-zekerheidsstelsel zijn de consequenties voor
vrouwen dus allerminst tijdelijk, maar werken zij door tot in de oude dag toe.

De huidige wijze waarop het bedrijfsleven een deel van de kinderopvang financiert,
houdt het risico in van een vergroting van beloningsverschillen tussen vrouwen en
mannen, terwijl directe en indirecte discriminatie van beloning tussen vrouwen en
mannen wettelijk verboden is. Tevens houdt het het risico in van achterstelling van
laag opgeleide vrouwen waar het de kans betreft op een door hun werkgever mede-
gefinancierde kinderopvangplaats.

Verlofregelingen

Het terrein van de verlofregelingen is sinds het midden van de jaren negentig
duidelijk in beweging. Kortelings ingevoerde of binnenkort in te voeren verbete-
ringen betreffen het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor als
zelfstandige werkzame vrouwen, de mogelijkheden voor vaders om extra verlof op
te nemen rond de bevalling van de partner, licht verruimde mogelijkheden voor het
opnemen van (onbetaald) ouderschapsverlof, invoering van betaald adoptieverlof,
calamiteitenverlof en palliatief verlof, en financiering van loopbaanonderbreking
(onder bepaalde voorwaarden). 
Knelpunten zijn er echter ook. Ze betreffen vooral de verwaarlozing in de uitwer-
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king van de maatregelen van daadwerkelijke gerichtheid op de beleidsdoelstelling
van vergroting van de zorgverantwoordelijkheid van mannen. Deze knelpunten
worden hierna nog even kort gememoreerd.

Het lage gebruik van het ouderschapsverlof door vaders, met name vaders werk-
zaam in de particuliere sector, kan zorgwekkend worden genoemd. Het gebruik
door vaders kan verhoogd worden door het ouderschapsverlof (gedeeltelijk) te
betalen. Financiering van loopbaanonderbreking kan leiden tot betaald ouder-
schapsverlof, maar omdat dit alleen geldt voor die werkende vaders en moeders
voor wie een vervanger wordt ingeschakeld, kan men vooraf van het betaald-zijn
niet zeker zijn en zal maar een deel van de werkende ouders erin slagen om een
betaald ouderschapsverlof te verkrijgen. De kans op en vorm van betaling die
hiermee gecreëerd wordt, is daardoor niet erg toegesneden op de beleidsdoelstelling
van vergroting van de zorgverantwoordelijkheid van mannen.

Het lage gebruik van ouderschapsverlof door vaders in met name de particuliere
sector wordt vermoedelijk mede veroorzaakt door een overheersende voltijdscultuur
in mannenberoepen en -sectoren. Het ware nuttig na te gaan op welke wijze deze
voltijdscultuur opengebroken zou kunnen worden.

Het kraamverlof voor vaders wordt onvoldoende geregeld. Als door het kabinet en
de Stichting van de Arbeid ernst zou worden gemaakt met de door henzelf
geformuleerde doelstelling ten aanzien van de combinatie van arbeid en zorg voor
vaders, zou ten minste de stichting aan partijen hebben moeten aanbevelen om het
kraamverlof voor vaders uit te breiden tot vijf dagen. Nu dat niet is gebeurd, blijkt
vervolgens dat ook bij het kabinet de relatie tussen doelstelling en middel op de
achtergrond is geraakt.

Het voornemen om een adoptie- of hechtingsverlof te creëren voor slechts één
ouder is in strijd met het emancipatiebeleid en met de geest van zowel de EG-
Richtlijn ouderschapsverlof als het VN-Vrouwenverdrag. 

Er is geen voornemen om een wettelijk recht op zorgverlof te scheppen, en zorg-
verlof, voorzover in overleg tussen werknemer en werkgever tot stand gekomen,
blijft onbetaald. Op dit laatste doet zich één uitzondering voor. In geval van
palliatief verlof kan betaling verkregen worden op grond van de (voorgenomen)
Wet financiering loopbaanonderbreking, en voor maximaal twee maanden. 
Het calamiteitenverlof voorziet in een betaald verlof van een of enkele dagen. De
vraag rijst wat de positie is van werkende ouders in geval van ziekte van kinderen
van wat langere duur, bijvoorbeeld van een of enkele weken. De huidige verlofrege-
lingen geven daarover geen helderheid. 

Deeltijdarbeid

Een substantiële minderheid van de mannen en werkende vaders heeft een wens om
in (een grote) deeltijdbaan te werken. Een deel van hen maakt deze wens niet
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kenbaar aan de werkgever. Een ander deel maakt zijn wens wel kenbaar maar
slaagt er niet in deze te realiseren (SCP 1997; Spaans 1997). Een wettelijk recht op
deeltijd kan voor deze mannen en vaders een belangrijke steun in de rug zijn en
kan tevens een stimulans zijn voor cultuurverandering in mannenberoepen en
-sectoren van de werkgelegenheid. Dit kan er mede toe leiden dat het voor vaders
in deze beroepen en sectoren gemakkelijker wordt om ouderschapsverlof op te
nemen. Wil ‘de combinatie’ voor mannen en vaders evenzeer werkelijkheid worden
als voor vrouwen en moeders, dan is een dergelijke cultuurverandering noodzake-
lijk. Het is daarom niet duidelijk waarom het kabinet zich, ondanks zijn beleids-
doelstellingen, niet stelt achter de totstandkoming van een wettelijk recht op
deeltijdarbeid.

Conclusie

Onder de huidige beleidsmaatregelen en beleidsvoornemens op het terrein van
kinderopvang en verlof, zal ‘de combinatie’ voor vrouwen met kinderen iets
gemakkelijker worden. Het verbaal geuite streven naar een gelijke participatie in
‘de combinatie’ door mannen met kinderen wordt echter in de praktijk, zoals deze
tot uiting komt in beleidsmaatregelen, niet erg serieus genomen. Er is daarom ook
nu nog altijd sprake van een ‘ingeëngd’ emancipatiebeleid.

10.5 Samenvatting en conclusie

In de jaren zeventig en tachtig was het emancipatiebeleid gericht op vergroting van
de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, zonder dat evenwel faciliteiten werden
gecreëerd om de combineerbaarheid van betaalde arbeid en zorgtaken te vergroten.
De jaren negentig geven wat dit betreft een duidelijk veranderend beeld te zien. Dat
begon al rond 1990 met de invoering van een aantal maatregelen die de combineer-
baarheid verbeterden: verlenging van het zwangerschaps- en bevallingsverlof, een
wettelijk recht op (onbetaald) ouderschapsverlof, en de Stimuleringsmaatregel
kinderopvang 1990-1995. 

In de eerste helft van de jaren negentig bestonden de overige activiteiten van de
overheid vooral uit het produceren van nota’s, het doen verrichten van onderzoek
en het vragen van advies. Het Beleidsprogramma emancipatie Met het oog op 1995
verhief “de herverdeling van onbetaalde arbeid en in samenhang daarmee ver-
groting van de zorgverantwoordelijkheid van mannen” tot speerpunt, de Project-
groep herverdeling onbetaalde arbeid bracht haar eindadvies uit en de Commissie
toekomstscenario’s herverdeling onbetaalde arbeid adviseerde in Onbetaalde zorg
gelijk verdeeld om van de vier ontworpen scenario’s voor het jaar 2010, het
combinatiescenario als maatschappelijk streefmodel te kiezen. Het kabinet bracht
de nota Arbeid en zorg uit. Het is dan inmiddels september 1995.

In april 1997 werd de advisering over de nota Arbeid en zorg door de Stichting van
de Arbeid en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid gevolgd door een
kabinetsstandpunt over de wijze waarop verlofregelingen gemoderniseerd zullen
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worden. Inmiddels waren in het midden van de jaren negentig al enkele verlof-
regelingen verbeterd en waren verdere verbeteringen in voorbereiding genomen.
Ook werden de Wet verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers op
grond van arbeidsduur en de nieuwe Winkeltijdenwet ingevoerd. Ten slotte werd
ook nog, in vervolg op de werkzaamheden van de Commissie toekomstscenario’s,
de Commissie dagindeling ingesteld. Deze commissie zal haar eindadvies
uitbrengen in mei 1998.
Deze ontwikkelingen overziend kan geconcludeerd worden dat de jaren negentig
een zekere doorbraak te zien geven in het overheidsbeleid ten aanzien van de
combineerbaarheid van arbeid en zorg. Hoewel dit in het licht van de doelstellingen
van het emancipatiebeleid niet opmerkelijk is, is het dat weer wel wanneer deze
doorbraak wordt geplaatst in het licht van de grote beleidsoperaties en -adagia van
de jaren tachtig en negentig: deregulering, decentralisering, terugtreden van de
overheid en meer marktwerking. Ongetwijfeld heeft een aantal langlopende
maatschappelijke ontwikkelingen ertoe bijgedragen dat een zekere doorbraak tot
stand kon komen. In vijf punten samengevat gaat het om de volgende, met elkaar
samenhangende veranderingen.
- Een ononderbroken stijging van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen met

kinderen sinds 1970. Van de vrouwen met jonge kinderen (beneden de 4 jaar)
participeert nu circa de helft op de arbeidsmarkt.

- Een toenemend gebruik van het potentieel aan informele opvang voor
kinderen, met als gevolg dat thans deze opvangmarkt lijkt uitgeput of in ieder
geval afgeroomd.

- Een sterke verandering van het werknemersbestand in de afgelopen decennia:
van dominantie van de mannelijke alleenverdiener onder de werknemers naar
een grote pluriformiteit aan typen werknemers naar geslacht en
zorgverantwoordelijkheid voor kinderen en andere zorgafhankelijken (zie SCP
1996; hoofdstuk 3 van onderhavige publicatie). 

- Het aantreden op de arbeidsmarkt van een nieuwe generatie: de arbeidsmarkt is
inmiddels goeddeels bevolkt geraakt met de generatie waarvoor de idealen van
de vrouwenbeweging uit de jaren zestig en zeventig vanzelfsprekendheden zijn. 

- Deze veranderende houdingen zijn niet alleen zichtbaar in de verander(en)de
opinies van de bevolking (zie de bijlage achterin deze publicatie, tabellen B1
t/m B4), maar ook in de verander(en)de houding van de vakbonden (zie
Grünell 1997) en van de werkgevers (zie Niphuis-Nell 1996; STAR 1997a:
14-15 ).27

Daarmee zijn de maatschappelijke ontwikkelingen de drijvende kracht achter het
combinatiebeleid van de jaren negentig, terwijl de grote beleidsoperaties een
remmende of modificerende werking hadden en het streven naar flexibilisering van
de arbeidsmarkt zowel risico’s als kansen bood. 

De gerealiseerde (en nog voorgenomen) uitbreiding van kinderopvang en (deels
nog: voorgenomen) verbetering van verlofregelingen leiden in ieder geval tot een
verbetering van de combineerbaarheid voor vrouwen met kinderen. Een knelpunt
blijft echter dat de huidige situatie nog weinig stimulansen bevat om ook mannen
met kinderen aan te zetten tot een grotere zorgverantwoordelijkheid. Daartoe
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zouden kinderopvangvoorzieningen verder moeten worden uitgebreid en regelingen
inzake verlof en deeltijdarbeid gerichter op deze beleidsdoelstelling moeten worden
toegesneden. Zolang de zorgverantwoordelijkheid van mannen met kinderen niet
daadwerkelijk wordt vergroot, zal een verdere herverdeling van onbetaalde arbeid
grotendeels een illusie blijven. En dat zal weer zijn effect hebben op de arbeids-
loopbaan van vrouwen met kinderen, die dan immers niet heel veel beter zal
verlopen dan thans het geval is. 

Waar het de verantwoordelijkheid van de overheid versus die van de sociale
partners betreft in zaken aangaande kinderopvang en verlof, is het duidelijk dat met
name de vrouwenbeweging en de Emancipatieraad een ander standpunt innemen
dan de sociale partners. De vraag is of de overheid (de verantwoordelijkheid voor)
het faciliteren van de combineerbaarheid van arbeid en zorg en de herverdeling van
onbetaalde arbeid niet te veel doorschuift naar de sociale partners, of anders
gezegd: te veel geduld met deze partners heeft. Er lijkt vergeten te worden dat
(voorbereidingen tot) het wettelijk regelen van bijvoorbeeld een sociale verzekering
voor zorg, van een recht op deeltijdarbeid, en het (verder) financieren van uit-
breiding van kinderopvangvoorzieningen uitstekende middelen zijn om draagvlak
te creëren, ook bij de sociale partners. Aan een breed draagvlak bij moeders en
vaders die werken of willen werken, hoeft nauwelijks meer getwijfeld te worden
(zie SCP 1997). Als de overheid haar eigen emancipatiedoelstellingen serieus
neemt, zou zij minder omzichtigheid moeten betrachten in de benadering van de
sociale partners en zich veel meer moeten opstellen als verdedigster van de
behoeften en belangen van gezinnen met kinderen, van vaders en moeders die
arbeids- en zorgtaken gelijker willen verdelen.

De Emancipatieraad schetste in zijn epiloog de emancipatiegraad van de Neder-
landse samenleving in het jaar 2020, in twee scenario’s: het slechtste scenario,
overeenkomend met het bestendigingsscenario van de Commissie toekomstsce-
nario’s, en het beste scenario, overeenkomend met het combinatiescenario en het
uitbestedingsscenario van deze commissie (Emancipatieraad 1997b). Als het in de
komende jaren blijft bij de thans voorliggende beleidsmaatregelen en beleidsvoor-
nemens, zal Nederland dichter aankoersen op het slechtste dan op het beste
scenario. Naarmate evenwel de komende jaren beter benut worden om de gestelde
doelen serieus na te streven, wordt de kans dat de betere scenario’s tijdig in zicht
komen navenant groter. 
Zo’n ontwikkeling zou ook niet anders dan passend zijn ten opzichte van de door
de overheid tot economische zelfstandigheid opgeroepen ‘slimme meid’ van de
‘1990-generatie’ (zie SCP 1988), waarvan immers de oudste cohorte anno 1997
25 jaar oud is. Wil deze slimme meid ook nog met haar eerste zwangerschap op tijd
zijn volgens het adagium van de medici: een slimme meid is niet alleen op
economische zelfstandigheid voorbereid, maar krijgt ook nog eens haar eerste
zwangerschap op tijd!  - dan moet zij haar eerste kind op stapel zetten in de28

komende vijf jaren. Wat betreft de 1990-generatie rest de overheid daarom niet heel
veel tijd meer om ontwikkelingen bij sociale partners of gemeenten geduldig af te
wachten.
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Dat directe maatregelen niet ondenkbaar zijn, blijkt uit een recente discussie in Oostenrijk. Begin 19971

verschenen er berichten in de landelijke pers over een voorstel van de Oostenrijkse minister Konrad om
in de wet te laten vastleggen dat echtgenoten ieder de helft van het huishoudelijk werk voor hun
rekening moeten nemen (Van den Brink 1997).
Dit betreft veronderstellingen betreffende probleemdefinities, doelstellingen, middelen, organisatie van2

het beleid, en de relaties tussen deze beleidselementen.
De reactie van de Nederlandse bevolking hierop is terug te vinden in de periodieke opiniepeilingen van3

het SCP, opgenomen in tabel B4 van de bijlage achterin deze publicatie).
De exacte datum van toezending is onbekend (het moet tussen 25 oktober en 13 december 1995 zijn4

geweest); de begeleidende brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is namelijk niet
opgenomen in de serie gedrukte stukken van de Tweede Kamer.
De volledige tekst van de emancipatiepassage in het Regeerakkoord van 31 augustus 1994 luidt: “Het5

emancipatiebeleid vergt een geïntegreerde aanpak van werkgelegenheid en zorg, sociale zekerheid en
fiscale wetgeving. Het richt zich op een samenleving waarin keuzevrijheid bestaat om gedurende een
leven verschillende rollen te vervullen, waarin mogelijkheden zijn de verantwoordelijkheid voor
betaalde en onbetaalde arbeid te verdelen en waarin mannen en vrouwen gelijke rechten hebben, ook op
economische zelfstandigheid.
Het traditionele kostwinnersmodel, waarin arbeidsdeling thuis, de arbeidsorganisatie van bedrijven en
inkomenspolitiek keurig in elkaar pasten, zal plaats moeten maken voor het patroon van de
geëmancipeerde en economisch zelfstandige burger, onder de voorwaarde dat dit niet leidt tot grotere
sociale ongelijkheid.
Het ontbreken van voldoende kinderopvangmogelijkheden blijft voor veel vrouwen een reden om met
werken te stoppen of er niet aan te beginnen. Het beleid tot verruiming van de kinderopvang wordt
voortgezet” (Kabinet-Kok 1994: 62).
Noch de aanbiedingsbrief van de minister, noch het eindadvies van de Projectgroep herverdeling6

onbetaalde arbeid is opgenomen in de serie gedrukte stukken van de Tweede Kamer. De bron van beide
vermelde data is een mondelinge mededeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, directie Coördinatie emancipatiebeleid.
Slechts impliciet wordt duidelijk, namelijk doordat eraan gerefereerd wordt, dat er een advies van de7

Emancipatieraad is binnengekomen.
De toegezegde nota Zorg voor economische zelfstandigheid heeft de Tweede Kamer niet bereikt vóór8

het zomerreces en zal waarschijnlijk worden aangeboden in september 1997, tegelijkertijd met de
begrotingsstukken voor het jaar 1998.
In de derde en laatste fase van de Stimuleringsmaatregel, te weten 1994-1995, werd het doel gesteld om9

tweederde deel van de totale capaciteit aan bedrijven te verhuren. Dat doel is dus niet gehaald en deze
eis is losgelaten nu gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de kinderopvang (Van Doorne-
Huiskes et al. 1996: 32, 44).
In dit kader zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meerdere onderzoeken10

uitgezet. Een overkoepelende eindevaluatie van deze eerste periode van actief kinderopvangbeleid zal in
het najaar van 1997 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

 De volledige tekst van de motie luidt als volgt: “De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende,11

dat er een breed gedragen maatschappelijke wens is voor een gelijkwaardiger verdeling van betaalde
arbeid en onbetaalde zorgtaken; overwegende, dat de mogelijkheden om arbeid en zorgtaken te
combineren verruimd dienen te worden; overwegende, dat er een groot tekort is aan kinderopvang, wat
zich met name manifesteert op het terrein van de buitenschoolse opvang; verzoekt de regering een
inventarisatie te maken van de mogelijkheden om het tekort aan kinderopvangplaatsen, met name voor
kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar, aanzienlijk te reduceren, waarbij tevens de mogelijkheid van
een stimuleringsmaatregel wordt meegenomen; verzoekt deze inventarisatie medio 1997 aan de Kamer
te doen toekomen, en gaat over tot de orde van de dag” (25000-XV, nr. 25, in: TK 1996/1997g:
38-3110; de motie is aangenomen op 17/12/’96).
Het is zieke kinderen, onder meer vanwege het infectiegevaar, niet toegestaan in het kinderdagverblijf te12

verblijven
De loonruimte is het bedrag dat beschikbaar is voor loonstijging voor werknemers en voor verbetering13

van secundaire arbeidsvoorwaarden.
Dit verbod was tot op zekere hoogte flexibel, omdat de tijd gedurende welke onmiddellijk vóór de14

bevalling geen arbeid was verricht, tot ten hoogste twee weken in mindering kon worden gebracht van
de termijn van acht weken. Het arbeidsverbod na de bevalling beliep dus ten minste zes weken. 

Noten bij hoofdstuk 10
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Helemaal perfect zijn de regelingen bij zwangerschap en jong moederschap nog niet. Zo constateert de15

commissie-Groenman (1997) dat er sprake is van directe discriminatie van werkloze zwangere en pas
bevallen vrouwen. Een werkloze vrouw heeft op grond van de Ziektewet recht op een uitkering voor
zwangerschaps- en bevallingsverlof. Haar werkloosheidsuitkering wordt in deze periode echter niet
opgeschort, waardoor de vrouw deze uitkering met drie maanden bekort ziet. De commisie-Groenman
beveelt aan om de Werkloosheidswet aan te passen.
Het theoretisch maximum van het hier geconstrueerde cijfer is 100%. Dit maximum komt tot stand als16

ieder die (een bepaald minimum aantal uren per week) werkt en een kind beneden de 5 jaar heeft, zijn
of haar recht op ouderschapsverlof ook daadwerkelijk consumeert voordat het kind 5 jaar is geworden. 
In 1994-1995 kenden van de 15 lidstaten van de Europese Unie er 8 enigerlei vorm van betaling van17

het ouderschapsverlof (Denemarken, Finland, Zweden, België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië),
4 kenden geen betaling van het ouderschapsverlof (Griekenland, Spanje, Nederland, Portugal) en
3 landen kenden (nog) geen ouderschapsverlof (Ierland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk)
(commissie-EG 1997). Overigens zij opgemerkt dat de EG-richtlijn inzake ouderschapsverlof (richtlijn
96/34/EG) niet verplicht tot betaling van het ouderschapsverlof.
Andere noodgevallen die het kabinet als voorbeeld noemt zijn: een gesprongen waterleiding, verstopte18

riolering en dergelijke die vergen dat de werknemer onverwijld een verwarmingsmonteur of loodgieter
dient te ontvangen. Deze toelichting op de hier besproken wetswijziging is te vinden op een enigszins
oneigenlijke plaats, namelijk in de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel inzake herziening van
het ouderschapsverlof (TK 1995/1996h, nr. 3: 2).
Bij het betreffende offer van werkgevers zou het per mannelijke werknemer gaan om zo’n 2 (kinderen)19

x 3 (extra dagen kraamverlof) = 6 dagen extra verlof gedurende zijn werkzame leven tot 65 jaar. 
Jaarlijks zou het gaan om 87% (aandeel werknemers onder de mannelijke werkzame bevolking) van
200.000 geboorten per jaar (periode 1997 tot circa 2005), i.e. 174.000 geboorten per jaar. Er zijn
3.512.000 mannelijke werknemers (1995). Dit zou een extra kraamverlof betekenen van 1 uur en
11 minuten per mannelijke werknemer per jaar ((174.000 x 3) / 3.512.000 = 0,1486 dag = 1 uur en
11 minuten). 
Dat geldt evenzeer voor de motie-Adelmund c.s. over adoptieverlof, waarin zelfs wordt gesproken van20

“de meest verzorgende ouder” (TK 1995/1996c).
Volgens de EG-Richtlijn ouderschapsverlof is het voorlopig toegestaan alleen rechten aan moeders te21

geven, maar op termijn moeten dat rechten worden voor beide ouders. 
Dit onderzoek is inmiddels gepubliceerd, zie: Brouns en Grünell (1996).22

Hierover heeft het kabinet op 14 februari 1997 een aanvullende adviesaanvrage aan de Stichting van de23

Arbeid gezonden.
In de motie van de Tweede Kamer inzake loopbaanonderbreking wordt gesproken over “een wettelijke24

regeling van de loopbaanonderbreking” (TK 1995/1996a). Het is de vraag of een wettelijke regeling
van financiering van loopbaanonderbreking, onder de voorwaarde van vervanging, en zonder titel voor
verlof, voldoende tegemoetkomt aan het in de motie neergelegde verzoek aan de regering.
Het Breed Platform Vrouwen voor Ekonomische Zelfstandigheid is in 1994 met de Associatie voor25

Herverdeling van Betaalde en Onbetaalde Arbeid gefuseerd tot de huidige Vrouwen Alliantie voor
Economische Zelfstandigheid en Herverdeling van Arbeid.
Met een normwerkweek van 32 uur, inclusief reistijd 35 uur per week.26

Zie het citaat van de desbetreffende passage in paragraaf 10.4.3 onder het kopje Overige verlof-27

regelingen van belang voor de zorg van kinderen: Ad 1. calamiteitenverlof, kraamverlof, adoptieverlof,
zorgverlof.
‘Op tijd’ wil in dit verband zeggen: op of vóór de leeftijd van 30 jaar, of in ieder geval 35 jaar. Redenen28

hiervoor zijn de snel verminderende vruchtbaarheid van vrouwen na de leeftijd van 30 jaar, toenemende
kansen op complicaties bij zwangerschap en bevalling en op een kind met fysieke en psychische
handicaps (Beets en Verloove-Vanhorick 1992 en Beets et al. 1997).
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11  SAMENVATTING

Marry Niphuis-Nell (SCP)

Elk van de voorgaande hoofdstukken is afgesloten met een samenvattende conclu-
sie. Het is weinig zinvol om iets analoogs hier te herhalen. Voor het onderhavige
overzicht van de belangrijkste conclusies uit deze publicatie is gekozen voor een
samenvatting per levensfase in twee delen: de levensloop van meisjes en jongens tot
aan de komst van kinderen (§ 11.1) en de situatie van vrouwen en mannen nadat
zij ouders zijn geworden (§ 11.2). In de derde en laatste paragraaf (§ 11.3) wordt
teruggegrepen op de centrale vragen uit de inleiding (hoofdstuk 1) en worden in
samenhang daarmee nog enkele woorden gewijd aan het combinatiescenario. 
Omdat met deze wijze van samenvatten als ’t ware ‘tussen de hoofdstukken heen 
en weer wordt gesprongen’ is ten dienste van de lezer(es) achter elke alinea ver-
meld in welk(e) hoofdstuk(ken) een uitgebreidere behandeling van de betreffende
bevindingen kan worden aangetroffen.

11.1 Zelfstandig worden en het aangaan van partnerrelaties

De wijze waarop meisjes en jongens het traject op weg naar zelfstandigheid
doorlopen, is in de afgelopen decennia op een aantal punten sterk veranderd. In de
jaren vijftig en zestig verliet de overgrote meerderheid van de jongeren pas het
ouderlijk huis als, en omdat, zij trouwden. Nu is het nog maar een minderheid van
een op de vijf die rechtstreeks vanuit huis de huwelijksboot in stapt. De overigen
verlaten het ouderlijk huis in ongeveer gelijke aandelen om alleen een zelfstandig
huishouden op te zetten of om dat samen met een partner te doen, maar zonder te
trouwen. De jongeren die zich ook nu nog gedragen volgens de traditionele
levensloop van ‘uit huis trouwen zonder eerst samen te wonen’, vormen steeds
meer een selecte groep. Onder hen zijn de kerkelijken oververtegenwoordigd. 
De daling van de leeftijd van uit huis gaan tijdens de naoorlogse decennia is in de
jaren tachtig tot staan gekomen en min of meer gestabiliseerd (hoofdstuk 2).

Een belangrijke factor die tot deze veranderingen heeft bijgedragen, is de stijging
van het opleidingsniveau geweest. Deze stijging impliceerde immers ook een
verlenging van de opleidingsduur en een toenemend aantal jongeren verliet het
ouderlijk huis om elders, veelal als alleenwonende, een studie te volgen. Dat geldt
inmiddels in dezelfde mate ook voor meisjes, die sinds de jaren tachtig een gelijk
opleidingsniveau behalen als de jongens. 
Een constante bij al deze veranderingen bleef het verschil in de leeftijd van uit huis
gaan tussen meisjes en jongens. Zowel vroeger als nu gaan meisjes enkele jaren
eerder uit huis dan jongens. En zowel vroeger als nu hangt dit samen met het
verschil in leeftijd tussen partners die gaan samenwonen of trouwen (hoofdstuk 2).
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Na een aanvankelijke stijging van de huwelijksgeneigdheid en daling van de
huwelijksleeftijd, keerden deze trends in de jaren zeventig weer om. Sinds een
tiental jaren neemt ook de leeftijd waarop jongeren voor het eerst gaan samen-
wonen toe, vooral als gevolg van de verdere verlenging van de opleidingsduur.
Ondanks deze ontwikkelingen doen jongeren hun eerste seksuele ervaringen op
steeds jongere leeftijd op. Was in de jaren zestig nog het huwelijk de enige
geaccepteerde context voor seksualiteit, thans omvat deze context veelal ook de
leefsfeer van het ouderlijk huis van jongeren en in ieder geval die van alleen-
wonende en ongehuwd samenwonenden. De ontwikkeling naar een algemene
beschikbaarheid en acceptatie van goede anticonceptionele middelen sinds die
periode hebben hierin een belangrijke rol gespeeld (hoofdstuk 2).

De levensfase waarin jongeren nog bij de ouders wonen of inmiddels alleen wonen,
is in de regel ook de fase waarin zij een partner zoeken. Ook in dit proces zijn
veranderingen opgetreden in de afgelopen decennia en ook hierin spelen de toege-
nomen opleidingsduur en het toegenomen opleidingsniveau een belangrijke rol.
Homogamie - het ‘soort zoekt soort’-principe - is een bekend verschijnsel in de
partnerselectie, dat zich met name voordoet langs lijnen van leeftijd, religie, en
opleidings- en beroepsniveau. Sinds de Tweede Wereldoorlog is aanvankelijk de
mate van homogamie langs deze lijnen verminderd. In de jaren zeventig en tachtig
vlakken deze dalende trends af, terwijl volgens sommige onderzoekers de homo-
gamie naar opleidings- en beroepsniveau weer zou toenemen. Toegenomen open-
heid van sociale groepen in de samenleving is een belangrijke kracht geweest in de
aanvankelijke afname van homogamie; toegenomen individualisering - in de zin
van het toegenomen belang van de eigen prestatie - daarentegen, heeft mogelijk de
recente tendens tot toename van opleidings- en beroepshomogamie gestimuleerd
(hoofdstuk 7).

Een tendens tot toename van opleidingshomogamie zou tevens een signaal kunnen
zijn van rolverandering in die zin dat het opleidings- en beroepsniveau van vrou-
wen een aan belang winnende factor is in de totstandkoming van partnerrelaties. 
Over de betekenis van opleidingsniveau in relatie tot het begrip ‘culturele oriën-
tatie’ zijn de geleerden het niet eens. Volgens sommigen staat opleidingsniveau in
feite voor culturele (en economische) oriëntatie, volgens anderen zijn het twee
gescheiden, het zoekproces beïnvloedende kenmerken en volgens nog weer anderen
is opleidingsniveau een interveniërende factor ten aanzien van culturele oriëntatie
(hoofdstuk 7).

De opleidingsduur beïnvloedt tevens het moment waarop een partner wordt gezocht
en geselecteerd. Lager opgeleiden beginnen jonger aan dit proces dan hoger
opgeleiden en ronden het ook eerder af. Aldus komen lager en hoger opgeleiden
elkaar onder andere niet tegen omdat ze op een ander moment op zoek zijn. De
afsluiting van het zoek- en selectieproces kan voor hoog opgeleide vrouwen zo’n
vijf tot tien jaar later vallen dan voor laag opgeleide vrouwen, met als gevolg dat
met name zij zich door de ‘biologische klok’ gedwongen kunnen voelen om tot een
afronding te komen (hoofdstuk 7).
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Op sociaal-psychologisch niveau spelen in het selectieproces uiterlijkheden een rol,
waardeoriëntaties en sekseroloriëntaties. Uiterlijkheden als schoonheid en leeftijd
laten vooral ten aanzien van vrouwen een samenhang zien. Verklaringen hiervoor
worden meestal gezocht in de reproductieve rol van de vrouw, in door beide seksen
geaccepteerde en gewenste machtsverschillen tussen man en vrouw, en in het ver-
schil in tempo van volwassen worden. Het feit dat nog altijd belang wordt gehecht
aan het leeftijdsverschil suggereert dat de machtsbalans in partnerrelaties nog niet
zo evenwichtig is als soms wel wordt aangenomen.
Bij de aftasting van waardeoriëntaties van potentiële partners spelen thans veel
meer dan voorheen handhaving van autonomie (activiteiten in eigen kring), gelijk-
heid, een goede communicatie en betrokkenheid een rol. Roloriëntaties betreffen
met name de verdeling van taken ten aanzien van zorgarbeid en kostwinning. Waar
deze taken enkele decennia geleden nog in grote vanzelfsprekendheid strikt naar
sekse verdeeld werden over de partners, moet er, nu deze vanzelfsprekendheid is
weggevallen, uitzicht zijn op eensgezindheid in de afstemming. 
Het definitief worden van de partnerkeuze werd voorheen gemarkeerd door een
verloving of huwelijk. Tegenwoordig is dit moment veel minder helder. Geleidelijk
ontstaat er vertrouwen in de langdurigheid van de relatie. In de huidige tijd is een
huwelijk veel meer een herbevestiging van de relatie of het signaal dat besloten is
tot gezinsuitbreiding (hoofdstuk 7).

Om de aard van hedendaagse partnerrelaties te schetsen, zijn meerdere typologieën
ontworpen, die in de regel bestaan uit een drieslag van een traditioneel, saamhorig
type, een modern, individualistisch type en een overgangs- of gemengd type daar-
tussenin. Hoewel er een veelvormigheid van relaties valt waar te nemen, zijn er ook
grenzen aan de vrijheid waarin een relatie vorm kan worden gegeven. Voorzover
dat geldt voor de taakverdeling tussen partners, is dat nog weinig merkbaar zolang
het paar nog geen kinderen heeft. Jonge, nog kinderloze paren hebben vaak beiden
een omvangrijke baan en behoren vaak tot de zogenoemde dubbelverdieners (twee
voltijdbanen); anderhalfverdieners (een voltijd- en een deeltijdbaan) met manne-
lijke hoofdkostwinner zijn onder hen de tweede categorie in omvang. Het traditio-
nele kostwinnersgezin komt onder hen nog slechts in een minderheid van de
gevallen voor. Ook hun taakverdeling binnenshuis laat een relatief hoge mate van
gelijkheid zien. Hoewel beiden aan het begin van de arbeidsloopbaan staan en
daardoor een relatief laag inkomen hebben, slagen de meesten er toch in om in
deze fase te sparen. Gezien de stijging van kosten en daling van inkomsten die in
de volgende gezinsfase te verwachten valt, is dat alleszins rationeel (hoofdstuk-
ken 3, 5 en 7).

Veranderingen in de aard van partnerrelaties komen ook tot uiting in de juridische
vorm die wordt gekozen als er - ten slotte - wordt gehuwd. Trouwen op huwelijkse
voorwaarden kwam in de jaren zestig bij hoogstens een op de tien huwelijken voor;
thans wordt een kwart van de huwelijken gesloten op basis van huwelijkse voor-
waarden. Daarbij betrof de omvangrijkste hoofdgroep van huwelijkse voorwaarden
destijds de uitsluitingsstelsels, terwijl dat nu de verrekenstelsels zijn. 
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Deze verschuivingen zijn niet zonder juridische strijd tegen vrouwonvriendelijke
regelingen tot stand gekomen (hoofdstuk 9).

Samengevat kan gesteld worden dat de belangrijkste verandering in het proces van
zelfstandig worden en het zoeken en definitief selecteren van een partner, de ver-
lenging van de duur van deze periode is. Daarbij zorgen het volgen van een oplei-
ding op gelijk niveau en het veelvuldig alleen wonen door beide seksen, alsmede
een lange kinderloze periode bij de samenwoners ervoor, dat meisjes en jongens in
sterke mate en gedurende lange tijd als gelijken in hun dagelijkse bezigheden met
elkaar optrekken. In de fase van gezinsuitbreiding wordt zo’n sterke mate van
gelijkheid niet meer gewenst of zal zij moeilijk realiseerbaar blijken te zijn. De
vraag is of deze zo veel langer dan vroeger durende jeugdfase van seksegelijkheid
niet haar eigen dynamiek creëert voor de wensen van paren in dit opzicht op het
moment dat zij tot realisering van hun kinderwens willen overgaan.

11.2 Moederschap en vaderschap

De verlenging van de jeugdperiode waarin jonge vrouwen en mannen veel overeen-
komst vertonen in hun dagelijkse bezigheden, heeft geleid tot een stijging van de
leeftijd waarop vrouwen voor het eerst moeder worden. Na de Tweede Wereldoor-
log daalde deze leeftijd aanvankelijk. Sinds de jaren zeventig stijgt hij weer en
vrouwen krijgen nu hun eerste kind zo’n vier à vijf jaar later dan ten tijde van het
laagtepunt. Ook het aandeel vrouwen dat definitief kinderloos blijft is in de afgelo-
pen decennia gestegen. Dit hangt samen met een toename van zowel ongewenste
als gekozen kinderloosheid. Kinderloosheid komt onder hoog opgeleide vrouwen
vaker voor dan onder laag opgeleide vrouwen. Het kindertal van degenen die wél
kinderen krijgen is al lange tijd stabiel (hoofdstuk 2).

Tot in de jaren zestig was het huwelijk tevens het moment waarop de seksen zich
op verschillende taken gingen richten: voor haar het huishouden, voor hem de kost-
winning. Tegenwoordig betekent pas de komst van het eerste kind een aanzienlijke
verscherping van de sekserolscheiding in de taakverdeling. Onder de nog kinder-
loze paren zijn de dubbelverdieners de grootste groep, onder de paren met kinderen
zijn dat de eenverdieners met de man als kostwinner. De traditionele eenverdiener
komt vooral onder laag opgeleiden nog veel voor. Handhaving van het dubbel-
verdienerschap ook als er kinderen zijn, wordt met name aangetroffen bij hoog
opgeleiden. Ook het spaarzaam voorkomende half-om-halfverdienerschap (twee
deeltijdbanen) wordt door hoog opgeleiden het vaakst gepraktiseerd (hoofdstuk 3).

Verklaringen voor de ongelijke taakverdeling worden gezocht in rationele-keuze-
theorieën, zoals de theorie van de sociaal-economische hulpbronnen en die van de
relatieve productiviteit, in socialisatietheorieën, en in gender-identiteitstheorieën.
Deze theorieën sluiten elkaar niet uit. Ze belichten deels analoge, deels verschillen-
de aspecten van de werking van gender in partnerrelaties en op de arbeidsmarkt
(hoofdstukken 5 en 8).
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De verdeling van huishoudelijke en gezinstaken is in geen enkele levens- en
gezinsfase zo ongelijk als wanneer er jonge kinderen zijn. Dat was vroeger zo en
dat is ook nu nog het geval. Toch is ook in deze levensfase, evenals in alle andere
fasen, de ongelijkheid in taakverdeling verminderd. In vergelijking met het midden
van de jaren zeventig besteden vaders nu ietsje meer tijd aan huishoudelijk werk en
moeders duidelijk minder. Opmerkelijk is dat zowel vaders als moeders meer tijd
zijn gaan besteden aan de zorg voor jonge (< 6 jaar) kinderen. De verklaring hier-
voor wordt gezocht in de toegenomen psychologische betekenis van kinderen voor
ouders, ook wel de emotionalisering van het ouderschap genoemd (hoofdstukken 5
en 8).

Het belang dat ouders hechten aan een emotioneel-affectieve relatie met hun kinde-
ren, waarin gelijkwaardigheid en zelfontplooiing van de kinderen centraal staan, is
een vrij recente ontwikkeling, die zijn oorsprong vindt in de jaren zestig. Destijds
was een autoritaire opvoedingsstijl nog gebruikelijk. Nu, enkele decennia later, is
de, een evenwicht tussen steun en gezag zoekende, autoritatieve opvoedingsstijl zo
ver doorgetrokken, dat vrouwenbladen zelfs melden dat de grenzen van de kind-
gerichtheid zijn bereikt (hoofdstuk 8).

De huidige opvoedingsdoelen van individualiteit in evenwicht met sociabiliteit, en
van emotionaliteit in evenwicht met stabiliteit vragen van de ouders een grote mate
van betrokkenheid, tijdsinvestering, en vaardigheid in de communicatie. Sterker
dan voorheen geldt dat thans ook voor vaders. De accenten in doelen en middelen
liggen duidelijk anders dan bij een puur autoritaire opvoedingsstijl en ook wordt
van moeders en vaders in sterkere mate dan voorheen hetzelfde verwacht. Niette-
min is het ook nu nog zo dat moeders hun betrokkenheid realiseren door zichzelf
(deels) vrij te stellen van betaalde arbeid, terwijl ze ten behoeve van de betrokken-
heid van vaders een intermediërende rol vervullen. Dit doen ze door de vaders
grotendeels vrij te stellen van huishoudelijk werk, door zijn vrijetijdsbesteding met
de kinderen te ondersteunen en door hem op de hoogte te houden van het dagelijks
wel en wee van het kroost (hoofdstuk 8).

In de huidige tijd hebben partners een grotere kans om ooit uit elkaar te gaan dan
vroeger, ook als er kinderen zijn. De echtscheidingskans is gestegen van een op de
tien huwelijken in de jaren zestig naar een op drie à vier huwelijken in de jaren
tachtig. Sindsdien fluctueren de kansen op dit niveau. De kans op scheiding is bij
samenwoners nog aanzienlijk hoger. Een belangrijk gevolg van de toegenomen
(echt)scheidingskansen is de toename geweest van het aantal eenoudergezinnen.
Ook hun aantal ligt op een min of meer stabiel niveau sinds de jaren tachtig. De
financiële situatie van alleenstaande ouders is sinds het midden van de jaren tachtig
nauwelijks verbeterd, terwijl ze in vergelijking met tweeoudergezinnen verder
achterop zijn geraakt (hoofdstukken 2 en 4),

Met het aantal eenoudergezinnen is ook het aantal niet-verzorgende ouders en het
aantal stiefgezinnen toegenomen. Voor elk van deze drie ouderschapstypen geldt
dat hun sociaal-economische positie slechter is dan die van ouders in oorspronke-
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lijke tweeoudergezinnen. Er is weinig bekend over de wijze waarop deze samen-
hang tot stand komt. Ook is weinig bekend over de aard en kwaliteit van de relaties
tussen niet-verzorgende ouders en hun kinderen in materieel en immaterieel
opzicht (hoofdstuk 4).

In het huwelijkse ouderschap zijn de rechten van moeders en vaders sinds het
midden van de jaren tachtig vrijwel gelijkgetrokken. Een belangrijke uitzondering
op deze regel is het naamrecht, dat tot op heden een heet hangijzer is gebleven. Bij
het ouderschap na (echt)scheiding worden de spanningen die samengaan met de
geschetste veranderingen in ouder-kind- en man-vrouwrelaties expliciet zichtbaar
in de rechtspraak en in de pogingen van de wetgever om het familierecht aan te
passen aan de nieuwe verhoudingen. Sinds de jaren zeventig is het op dit terrein
opvallend onrustig (hoofdstuk 9).

11.3 Het combinatiescenario

Het onbetaald zijn van arbeid in de primaire leefsfeer heeft langdurig geleid tot
‘onzichtbaarheid’ ervan in de economische theorie en nationale statistieken. Het
belang van onbetaalde arbeid kan onder meer duidelijk worden gemaakt door zijn
waarde uit te drukken in geld, waardoor het vergelijkbaar wordt gemaakt met het
belang van betaalde arbeid. Het meetellen van de economische waarde van onbe-
taalde arbeid in het inkomen van huishoudens leidt tot een vermindering van de
inkomensongelijkheid. Op nationaal niveau vertegenwoordigt het een waarde gelijk
aan 44% tot 86% van het bruto nationaal product (in 1995). Ondanks deze niet
geringe waarde, leidt het verrichten van onbetaalde arbeid niet tot economische
zelfstandigheid, en bij een ongelijke verdeling van onbetaalde arbeid vallen de na-
delige consequenties hiervan eenzijdig aan één sekse toe. In de afgelopen decennia
zijn voorgestelde oplossingen als een verzorgingsloon of een basisinkomen in
discussie geweest, maar tot concrete maatregelen heeft dit niet geleid. In de jaren
negentig wordt de oplossing gezocht in een herverdeling van onbetaalde (en
betaalde) arbeid. Om dit mogelijk te maken, laat de overheid zich thans inspireren
door het pakket beleidsmaatregelen dat is voorgesteld in het combinatiescenario
(hoofdstukken 6 en 10).

De centrale vragen die als leidraad dienden voor de behandeling van de onderwer-
pen in deze publicatie betroffen, ten eerste, de vraag naar de vermindering van de
ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de primaire leefsfeer, met name in de
situatie dat er kinderen zijn, en ten tweede, de vraag naar eventuele knelpunten die
een voorspoedig voortgaande verdere vermindering hinderen (zie hoofdstuk 1).
Deze vragen kunnen gekoppeld worden aan het combinatiescenario als toekomst-
beeld voor de komende twee decennia. In het combinatiescenario is immers zowel
de betaalde als de onbetaalde werkweek van vrouwen en mannen even lang;
ongelijkheid in dit opzicht is dan dus geheel verdwenen. In hoeverre ligt de
realisatie van dit toekomstbeeld binnen handbereik?
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De in deze publicatie behandelde onderwerpen laten weinig twijfel dat in de
afgelopen decennia de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen is verminderd. Dat
geldt voor opleidingsniveau en opleidingsduur, voor eigenschappen en kenmerken
die vrouwen en mannen belangrijk vinden in hun (potentiële) partners, voor doelen
en rollen die zij belangrijk vinden als opvoeder, en voor arbeidsmarktparticipatie
en tijdsbesteding aan huishoudelijke en gezinstaken, ook als er kleine kinderen
zijn. Ook veranderingen in opinies over emancipatie en gezin (zie de bijlage
achterin deze publicatie) en in het familierecht weerspiegelen de (wens tot)
vermindering van ongelijkheid. Ondanks deze onmiskenbare veranderingen, hoeft
er echter evenmin twijfel te bestaan aan het feit dat de ongelijkheid in de posities
der seksen vanaf het moment dat er in een huishouden kinderen te verzorgen zijn,
ook in de jaren negentig nog altijd groot is.

In het combinatiescenario wordt er door moeders en vaders een gelijk aantal uren
betaald respectievelijk onbetaald gewerkt. Dat betekent dat er, in vergelijking met
de huidige situatie, meer vrouwen met kinderen betaald moeten gaan (of blijven)
werken en dat de vrouwen die dat al doen, meer uren per week moeten gaan wer-
ken. Voor mannen met kinderen betekent dit een beweging in omgekeerde richting:
zij zullen in veel grotere getale dan thans het geval is in grote deeltijdbanen moeten
gaan werken. In het overheidsbeleid zijn in de jaren negentig maatregelen genomen
op het terrein van kinderopvangvoorzieningen en verlofregelingen, terwijl verdere
maatregelen thans in voorbereiding zijn. Deze maatregelen verbeteren de combi-
neerbaarheid van arbeid en zorg en zijn daarmee stimulansen voor een verdere
ontwikkeling in de richting van het gestelde doel. Wel zijn de huidige maatregelen
nog niet voldoende en ook is voorshands de vrees terecht dat ze een eenzijdig effect
zullen hebben, in die zin dat ze alleen de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen
stimuleren. De andere zijde, de stimulering van de zorgverantwoordelijkheid van
mannen, wordt in de uitwerking van het beleid tot op heden verwaarloosd
(hoofdstuk 10).

In het combinatiescenario zullen, ook in huishoudens met kinderen, dubbelverdie-
ners en half-om-halfverdieners, veelvuldig voorkomen. Ook anderhalfverdieners
behoeven niet tot de uitzonderingen te behoren, mits de aandelen met een vrouwe-
lijke en met een mannelijke hoofdkostwinner elkaar niet veel ontlopen. Met de
huidige eenzijdigheid in het beleid is de kans evenwel groot dat het aandeel ander-
halfverdieners met mannelijke hoofdkostwinner verder in dominantie zal toenemen
en dat een ontwikkeling naar meer dubbel- en half-om-halfverdieners en anderhalf-
verdieners met vrouwelijke hoofdkostwinner stagneert. De verwaarlozing van de
(stimulering van de) zorgverantwoordelijkheid van mannen kan, tezamen met de
ongelijke kansen die vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt nog altijd hebben,
gezien worden als behorende tot de belangrijkste knelpunten in de voortgang naar
een verdere vermindering van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
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SUMMARY

Marry Niphuis-Nell (SCP)

Each of the previous chapters ended with a summary conclusion. There would be
little point in an analogous exercise at this stage. For the purpose of an overview of
the main conclusions from this publication, a summary by life-cycle stage in two
parts has been adopted: the course of life for girls and boys up to the time they have
children (§11.1) and the circumstances of women and men after they have become
parents themselves (§11.2). The third and last paragraph goes back to the central
questions posed in the introduction (Chapter 1) and in connection with this a few
more words are devoted to the combination scenario.

Since this kind of summary tends to “skip through the chapters”, an indication has
been provided at the end of each paragraph of the chapter(s) in which a more
extensive treatment of the findings in questions may be found.

1 Becoming independent and entering into relationships

The way in which girls and boys travel the road to independence has been subject
to notable change in various respects during the last few decades. The majority of
young people in the 1950s and 1960s left home only when, and because, they were
getting married. Nowadays a minority of just one in five young people embark on
matrimony straight from living at home. The remainder leaves the parental home
roughly in equal parts in order to set up an independent household alone or to do so
with a partner, but without getting married. Young people who are still conforming
to the traditional pattern of  “marriage from home without prior cohabitation”
make up an increasingly select group. The church-going community is over-
represented within this group. 
The drop in the age at which young people left home during the post-war decades
came to a halt during the 1980s and has more or less stabilised since then
(Chapter 2). 

The rise in educational levels has been an important contributory factor to these
changes, as this rise has also implied prolonged education, with increasing
numbers of young people leaving the parental home, mostly living on their own to
study elsewhere. This now applies to girls to the same extent, who have been
achieving an educational level equal to that of boys since the 1980s. 
A constant factor in all these changes has been the difference between girls and
boys in the age at which they leave home. In the past as well as the present, girls
have been leaving home a few years earlier than boys. And both in the past as well
as the present this has been connected with the difference in age between partners
who are about to start cohabiting or get married (Chapter 2).
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Following the initial rise in the propensity to marry and the fall in the age of
marriage, these trends were reversed in the 1970s. The age at which young people
start cohabiting for the first time has also been increasing during the last decade,
mainly as a result of further increases in length of education. Despite these
developments young people are gaining their first sexual experiences at an
increasingly early age. Whereas marriage was the only acceptable context for
sexuality in the 1960s, nowadays this context often encompasses the young
person’s parental home and in any case that of people living on their own and
unmarried cohabitants. The rise and general availability and acceptance of
contraceptives since then have played an important part in this development
(Chapter 2).

The stage of life during which young people are still living with their parents or
already living on their own is generally also that during which they start looking
for a partner. Changes have also occurred in this process in recent decades and in
this case the greater length of education and rise in educational levels also play an
important part. Homogamy - the “like seeks like” principle - is a well-known
phenomenon in partner selection, mainly centring around age, religion, and
educational and professional levels. After the Second World War there was initially
a reduction in the extent of homogamy along these lines. In the 1970s and 1980s
these downward trends levelled off, while according to some researchers
homogamy with reference to educational and professional levels was on the
increase again. The increased openness of social groups within society has been an
important driving force with regard to the initial decline in homogamy, while
increased individualisation - in the sense of the increased importance of one's own
achievements - has possibly stimulated the recent tendency towards an increase in
educational and professional homogamy (Chapter 7). 

The length of education also influences the point at which the search for and
selection of a partner commences. Less well educated people start this process
sooner than do those who have been highly educated and they also round off the
process earlier. This therefore means that the less well and better educated do not
meet each other because, among other things, they are searching at different times.
For highly educated women the conclusion of the search and selection process can
take place as much as five to ten years later than in the case of less well educated
women, so that they in particular may feel forced into rounding off the process by
their “biological clock” (Chapter 7).

At a socio-psychological level outward appearance, value orientation and the role
orientation of the sexes play a part in the selection process. Outward appearance,
such as beauty and age, are particularly correlated in the case of women.
Explanations for this are usually sought in a woman's reproductive role, in
differences in the power balance desired and accepted by both sexes, and in
differences in the speed of growing up. The fact that importance is still being
attached to the age difference suggests that the power balance within relationships
is not quite as well balanced as sometimes assumed. 



345

In exploring the value orientations of potential partners, much greater emphasis is
now placed on maintaining autonomy (i.e. activities within one's own circle),
equality, good communication and involvement. Role orientations are particularly
concerned with the division of duties with regard to domestic activities and earning
a living. Where these duties were divided between the partners strictly according to
gender as a matter of course a few decades ago, there needs to be the prospect of
agreement now that this division is no longer obvious. 
The final stage in choosing a partner was previously marked by engagement or
marriage. Nowadays this moment is much less clearly defined. Confidence in the
long-term duration of a relationship is established gradually. These days marriage
frequently signifies more of a reconfirmation of the relationship, or it signals that a
decision has been made to start a family (Chapter 7).

Several typologies have been developed to outline the nature of present-day
relationships, consisting as a rule of a trio of a traditional, unified kind, a modern,
individualistic kind and a transitional or mixed kind in between. Although a
multiplicity of relationships can be observed, there are also limits to the latitude
within which a relationship can be defined. Where the division of duties between
partners is concerned, this is hardly noticeable while the couple is still childless.
Young couples who are still childless often both have extensive jobs and form part
of two-income households; the second-largest category among them consists of one-
and-a-half income households in which the male is the principal breadwinner. The
traditional breadwinner's family applies to only a minority of cases in this category.
The way in which they share duties within the home also shows a relatively high
measure of equality. Although both are at the start of their careers and therefore
have relatively low incomes, most succeed in saving money during this period. This
is no more than rational given the rise in costs and drop in income that is to be
expected during the next family stage (Chapters 3, 5 and 7).

Changes in the nature of relationships are also reflected in the legal arrangement
chosen when a marriage - eventually - takes place. Marriage with a prenuptial
agreement occurred in barely one in ten marriages in the 1960s; nowadays,
however, a quarter of all marriages are contracted on the basis of such an
agreement. Moreover, the main element of prenuptial agreements used to concern
the exclusion arrangements, whereas nowadays it concerns the settlement
conditions. This shift was achieved not without a legal battle against regulations
that were hostile towards women (Chapter 9).

In summary it can be concluded that the most important changes in the process of
becoming independent and the search for and definitive selection of a partner
consist of the extension of this period. The pursuit of education on an equal level
and the fact that both sexes frequently live on their own, as well as a significant
childless period in the case of cohabitants, ensure that girls and boys associate as
equals in their daily pursuits to a great extent and for a long period of time. During
the stage of having children, such a strong measure of equality is no longer desired
or will hardly be feasible. The question is whether this youthful stage of sexual
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equality which lasts so much longer now than before will produce its own dynamics
in regard to what couples want at the time they wish to start a family. 

2 Motherhood and fatherhood

The extension of the youthful stage during which young women and men display
many similarities in their daily pursuits has led to an increase in the age at which
women first become mothers. After the Second World War there was an initial
drop in this age. Since the 1970s it has been on the increase again and women now
have their first child four to five years later than at the time of the lowest record.
The number of women remaining childless has also increased in recent decades.
This is linked to the increase in undesired as well as intentional childlessness.
Childlessness is more common among highly educated women than among those
with little education. The number of children per family of those who do have
children has been stable for a long period of time (Chapter 2).

Until the 1960s, marriage marked the moment when the sexes dedicated
themselves to different duties: housekeeping for women, earning a living for men.
Nowadays it is the birth of the first child that marks a significant intensification of
the gender role division in regard to the division of duties. The double wage-
earners are dominant among couples who are still childless, but the single wage-
earners and one-and-a-half wage earners with the man as the (principal)
breadwinner are dominant among couples with children. The traditional single
wage-earner occurs principally among those who have been poorly educated.
Maintaining double wage-earnings even where there are children notably occurs
among those who have been highly educated. The half-and-half wage earners that
do occur occasionally are also most prevalent among those who have been highly
educated (Chapter 3). 

Explanations for the unequal division of duties are sought in rational choice
theories, such as the theory of socio-economic resources and that of relative
productivity, in socialisation theories and in gender-identity theories. These
theories are not mutually exclusive but illuminate partly analogous and partly
differing aspects of the gender effect in relationships and the labour market
(Chapters 5 and 8).

The division of household and family duties is never as unequal during any life-
cycle or family stage as it is at the time when there are young children. This was so
in the past and is still the case now. Even so, the inequality in the division of duties
has decreased during this stage of life as it has in all other stages. In comparison
with the mid-1970s, fathers now spend a little more time and mothers spend
significantly less time on domestic chores. It is noteworthy that both fathers and
mothers spend more time caring for young (under 6) children. The explanation for
this is sought in the increasing psychological significance of children for parents,
also described as the “emotionalisation” of parenthood (Chapters 5 and 8).
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The importance parents attach to an emotionally-affective relationship with their
children, in which children's equality and self-development occupy a central
position, is a fairly recent development that has its origins in the 1960s. At that
time, an authoritarian upbringing was still the norm. A few decades on, attempts to
strike a balance between support and an authoritian style of upbringing has been
pursued to such an extent that women's magazines are even reporting that the
limits of the child-centred approach have been reached (Chapter 8).

The current child-raising goals of individuality balanced with social skills and
sensitivity balanced with stability demand a great deal of involvement, investment
of time and communication skills on the part of parents. This now also applies to
fathers to a greater extent than before. A distinctly different emphasis is placed on
goals and the means of achieving them than under an authoritarian style of
upbringing, and increasingly the same is being expected from mothers and fathers.
Nevertheless, mothers still achieve their involvement by (partly or wholly)
exempting themselves from paid employment, while fulfilling an intermediary role
on behalf of the involvement of fathers. They achieve this by largely releasing
fathers from household chores, supporting his leisure time spent with the children
and keeping him informed of the daily ups and downs of their offspring
(Chapter 8).

Nowadays, partners run a greater risk of separation at some stage than in the past,
even when there are children. The rate of divorce has risen from one in ten
marriages in the 1960s to one in three to four marriages in the 1980s. Since then
the rate has fluctuated around this level. The risk of separation is even higher in the
case of cohabiting couples. An important consequence of the higher divorce/
separation rate has been the increase in the number of single-parent families. Their
number has also stabilised at a reasonably constant level since the 1980s. The
financial situation of single parents has hardly improved since the mid-1980s,
while they have fallen behind compared with two-parent families (Chapters 2
and 4).

The number of non-providing parents and stepfamilies has also increased in line
with the number of single-parent families. The socio-economic position of each of
these three types of parents is worse than that of parents in traditional two-parent
families. Little is known about the way this connection comes about. Nor is much
more information available about the nature and quality of the relationship between
non-providing parents and their children in a material and emotional sense
(Chapter 4).

The rights of mothers and fathers relating to marital parenthood have been
practically brought into line since the mid-1980s. An important exception to this
rule are the unequal rights of parents to choose the mother’s or father’s surname for
their children, which is still a controversial issue today. In regard to parenthood
after separation or divorce, the tensions that follow the changes outlined in
relationships between parent and child and between husband and wife become
explicitly apparent in jurisprudence and the attempts of the legislator to bring
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family law into line with the new situation. This has been a distinctly troubled field
since the 1970s (Chapter 9).

3 The combination scenario

The fact that work within the primary home environment is unpaid led to the
“invisibility” of this type of work in economic theory and national statistics for a
long time. Among other things the significance of unpaid employment may be
revealed by expressing its value in monetary terms, enabling a comparison to be
made with the significance of paid employment. The inclusion of the economic
value of unpaid labour in household incomes leads to a reduction in income
inequality. On a national level it represents a value of 44% to 86% of gross national
product (in 1995). Despite this not inconsiderable value, the performance of unpaid
labour does not lead to economic independence and in the case of an unequal
division of labour, the disadvantageous consequences of this bear on one sex only.
In recent decades proposed solutions such as a homemaker’s wage or a basic
income have been discussed, but these have not led to definite measures. In the
1990s the solution is being sought in a redistribution of unpaid (and paid)
employment. In order to implement this the government is currently being
motivated by the package of policy measures which has been proposed in the
combination scenario (Chapters 6 and 10). 

The central questions which served as a guide to the discussion of the subjects
contained in this publication concerned firstly the question of the reduction of
inequality between women and men within the primary home environment,
particularly in circumstances where there are children, and secondly, the question
of possible obstructions to a successfully sustained further reduction (see Chapter
1). These questions can be linked to the combination scenario as a picture of the
future in the next two decades. As both the paid and the unpaid working week of
women and men is of equal duration under the combination scenario, inequality in
this respect will disappear entirely as a result. To what extent does the attainment
of this picture of the future lie within reach?

The subjects discussed in this publication leave little doubt that the inequality
between women and men has been reduced during the past decades. This applies to
education levels and length of education, to characteristics and features that women
and men consider important in their actual or potential partners, to goals and roles
which they consider important as parents and to labour market participation and
time spent carrying out household and family chores, also when there are small
children. Changes in attitudes towards women's liberation and the family (see
annex) and in family law also reflect the actual or desired reduction in inequality.
Despite these unmistakable changes there is no doubt about the fact that even in the
1990s, the inequality between the positions of the sexes is still considerable from
the moment there are children to care for within a household. 

According to the combination scenario, mothers and fathers will be working an
equal number of paid and unpaid hours. This signifies that compared with the
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current situation, more women with children will need to commence (or remain in)
paid employment, and that women who already do so will need to work more hours
per week. For men with children this involves a move in the opposite direction:
they will need to work in large part-time jobs in far greater numbers than at
present. Measures have been taken in government policy in the 1990s with regard
to child-care facilities and leave arrangements, while other measures are currently
being prepared. These measures improve the ability to combine employment and
care and therefore constitute incentives for further movement towards the
established aim. However, the current measures are not sufficient and for the
present the fear that they will have a one-sided effect is well founded, in the sense
that they will only stimulate the labour force participation of women. The other side
- the encouragement of men's responsibilities in the home - has so far been
neglected (Chapter 10).

Double wage-earners and half-and-half wage-earners will be common, even in
households with children, under the combination scenario. One-and-a-half wage-
earners need not constitute an exception, providing there is not too much difference
in the share of female and male principal breadwinners. Taking into account the
current partiality of the policy, there is a danger that the share of one-and-a-half
wage-earners with a male principal breadwinner will become increasingly
dominant, and that a development towards a greater number of double- and half-
and-half wage-earners and one-and-a-half wage-earners with a female principal
breadwinner will stagnate. The neglect of men's care responsibilities and measures
to stimulate those responsibilities, along with the unequal opportunities between
women and men in the labour market, could be viewed as some of the main
obstructions in the progression towards a further reduction in inequality between
men and women.
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BIJLAGE  OPINIES OVER EMANCIPATIE EN GEZIN

Tabel B1 Opvattingen over de plaats van de vrouw, 17-70-jarigen, 1970-1992 (in procenten)

1970 1975 1980 1985 1991 1992

Het is onnatuurlijk als vrouwen in een bedrijf leiding uitoefenen over mannen
vrouwen (sterk) mee eens 30 19 9 9 7 5

noch mee eens, noch mee oneens 12 17 11 8 9 6
(sterk) mee oneens 59 65 80 84 84 89

(n) (917) (901) (923) (912) (922) (929)
mannen (sterk) mee eens 30 20 14 10 10 8

noch mee eens, noch mee oneens 15 17 12 12 11 9
(sterk) mee oneens 55 63 74 78 79 83

(n) (916) (845) (816) (871) (725) (791)

Voor een meisje is het eigenlijk toch niet zo belangrijk als voor een jongen om een goede schoolopleiding te krijgen 
vrouwen (sterk) mee eens 20 14 7 7 5 6

noch mee eens, noch mee oneens 7 7 6 4 6 4
(sterk) mee oneens 73 79 87 88 89 90

(n) (944) (917) (957) (916) (948) (924)
mannen (sterk) mee eens 24 18 11 11 8 8

noch mee eens, noch mee oneens 8 11 8 8 7 6
(sterk) mee oneens 68 71 81 81 84 86

(n) (936) (846) (844) (874) (734) (787)

Jongens kun je nu eenmaal in het algemeen wat vrijer opvoeden dan meisjes
vrouwen (sterk) mee eens 27 22 16 14 11 9

noch mee eens, noch mee oneens 13 15 9 10 11 10
(sterk) mee oneens 59 63 75 77 78 81

(n) (936) (905) (922) (904) (948) (932)
mannen (sterk) mee eens 31 24 20 17 17 12

noch mee eens, noch mee oneens 14 17 13 14 14 14
(sterk) mee oneens 55 60 66 69 69 74

(n) (934) (831) (809) (862) (724) (789)

Bron: SCP (CV’70-’92)

De in tabel B1 geformuleerde opvattingen over de plaats van vrouwen en meisjes in
de samenleving dateren van 1970, toen deze opvattingen nog door een vijfde tot
eenderde van de bevolking werden onderschreven. Dat was toen al een minderheid,
die vervolgens met name in de jaren zeventig snel verder geslonken is. In de jaren
negentig huldigt nog slechts een op de tien personen in de bevolking de betreffende
opvattingen. Dit is een dusdanig laag niveau dat niet te verwachten valt dat het nog
(veel) verder zal dalen. In het algemeen zijn er meer mannen met traditionele
opvattingen dan vrouwen. Dat geldt voor de hele periode van 1970 tot in de jaren
negentig.
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Tabel B2 Opvattingen over de taakverdeling tussen de seksen, 16-74-jarigen, 1981-1995 (in procenten)

1981 1985 1991 1994 1995

Man en vrouw moeten huishoudelijk werk gelijkelijk onder elkaar verdelen
vrouwen volkomen of in grote lijnen mee eens 61 64 77 69 69

noch mee eens, noch mee oneens 17 19 13 18 21
eigenlijk of helemaal niet mee eens 22 17 10 13 10

(n) (1.010) (966) (976) (1.040) (1.106)
mannen volkomen of in grote lijnen mee eens 61 63 67 72 68

noch mee eens, noch mee oneens 18 22 17 18 22
eigenlijk of helemaal niet mee eens 22 15 16 10 10

(n) (925) (919) (769) (866) (936)

Het huishouden is evengoed de verantwoordelijkheid van de man als van de vrouw
vrouwen volkomen of in grote lijnen mee eens 76 80 86 85 83

noch mee eens, noch mee oneens 10 11 9 8 11
eigenlijk of helemaal niet mee eens 14 9 5 7 6

(n) (1.027) (987) (997) (1.052) (1.112)
mannen volkomen of in grote lijnen mee eens 79 82 82 88 87

noch mee eens, noch mee oneens 10 10 10 7 7
eigenlijk of helemaal niet mee eens 10 8 8 5 6

(n) (939) (937) (782) (873) (948)

Man en vrouw moeten betaald werk gelijkelijk onder elkaar verdelen
vrouwen volkomen of in grote lijnen mee eens 58 58 64 61 59

noch mee eens, noch mee oneens 18 22 19 24 26
eigenlijk of helemaal niet mee eens 24 20 17 16 15

(n) (980) (952) (957) (1.017) (1.093)
mannen volkomen of in grote lijnen mee eens 55 55 58 59 53

noch mee eens, noch mee oneens 16 22 19 24 27
eigenlijk of helemaal niet mee eens 28 23 23 16 20

(n) (905) (910) (749) (843) (935)

De kinderverzorging is evengoed de verantwoordelijkheid van de man als van de vrouw
vrouwen volkomen of in grote lijnen mee eens 83 86 90 92 93

noch mee eens, noch mee oneens 7 8 6 5 4
eigenlijk of helemaal niet mee eens 10 6 5 3 3

(n) (1.032) (987) (985) (1.034) (1.114)
mannen volkomen of in grote lijnen mee eens 83 84 88 93 89

noch mee eens, noch mee oneens 8 9 6 5 6
eigenlijk of helemaal niet mee eens 9 7 6 2 5

(n) (948) (940) (781) (863) (951)

Bron: SCP (CV’81-’95)

Uit tabel B2 blijkt dat een ruime meerderheid van de bevolking een gelijke taak- en
verantwoordelijkheidsverdeling voorstaat op de terreinen van huishoudelijk werk,
zorg voor kinderen en betaalde arbeid. Dat was al het geval in de jaren tachtig, en
in de jaren negentig is die meerderheid misschien nog iets gegroeid, maar erg sterk
is de verdere toename van ondersteuning van een gelijke taakverdeling niet
geweest; inzake de verdeling van betaalde arbeid is er eerder sprake van een stabiel
niveau.
Van de in de vragen genoemde onderwerpen krijgt een gelijke verdeling van
betaalde arbeid de minste ondersteuning - circa 60% van de vrouwen, circa 55%
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van de mannen - en een gelijke verantwoordelijkheidsverdeling voor de kinder-
verzorging de meeste ondersteuning - circa 90% van zowel de vrouwen als de
mannen. Ook een gelijke verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van het
huishouden krijgt veel steun: in de jaren negentig onderschrijft zo’n 85% van de
vrouwen en mannen dit type gelijkheid. Wordt de vraagstelling wat concreter
gericht, namelijk op het verdelen van het huishoudelijk werk, dan is de onder-
steuning iets lager: rond de 70% van de vrouwen en mannen.
Consistente verschillen tussen vrouwen en mannen lijken zich alleen voor te doen
ten aanzien van een gelijke verdeling van betaalde arbeid, in die zin dat vrouwen
daarvan in iets sterkere mate voorstander zijn dan mannen.
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Tabel B3 Opvattingen over de vraag of een moeder thuis hoort te zijn voor haar kinderen of dat zij de zorg voor hen (deels)
mag overlaten aan anderen, bijvoorbeeld om buitenshuis te gaan werken, 17-70-jarigen, 1965-1995 (in procenten)

1965 1970 1975 1980 1983 1985 1987 1991 1994 1995

Vindt u het wel of niet bezwaarlijk als in een gezin met schoolgaande kinderen de vrouw naast haar huishouding een
werkkring heeft of vindt u dit juist aan te bevelen?
vrouwen aan te bevelen 2 18 14 15 13 19 22 35 37 40

niet bezwaarlijk 17 42 47 55 53 54 52 48 49 47
bezwaarlijk 81 40 39 30 34 27 25 17 14 13

(n) (773) (951) (872) (911) (903) (898) (943) (939) (997) (1.028)
mannen aan te bevelen 1 14 13 10 13 13 17 28 34 36

niet bezwaarlijk 12 38 41 48 49 55 54 48 48 45
bezwaarlijk 87 48 46 41 38 31 29 23 19 19

(n) (730) (927) (767) (788) (802) (846) (820) (716) (808) (886)

En als er nog kleine kinderen in huis zijn, die naar een crèche zouden moeten?
vrouwen aan te bevelen  4 6 4 4 6 7 15 15 15

niet bezwaarlijk  12 16 19 21 29 28 35 37 37
bezwaarlijk 100 84 78 77 75 65 64 50 48 48

(n) (623) (922) (883) (895) (888) (899) (932) (925) (989) (1.033)
mannen aan te bevelen  4 4 2 3 4 6 11 14 14

niet bezwaarlijk  15 17 22 21 27 31 33 36 36
bezwaarlijk 100 81 79 76 76 68 63 56 50 50

(n) (635) (908) (798) (789) (808) (836) (827) (711) (806) (878)

Er zijn ouders die voor kinderen jonger dan 4 jaar gedurende één of meer dagen per week gebruikmaken van een
voorziening voor kinderopvang, wat vindt u daarvan?
vrouwen aan te bevelen      16 18 23 25 23

niet bezwaarlijk      40 43 44 43 46
bezwaarlijk      43 39 33 32 31

(n)      (890) (925) (928) (994) (1.027)
mannen aan te bevelen      14 14 22 22 22

niet bezwaarlijk      45 47 42 45 46
bezwaarlijk      42 39 36 33 33

(n)      (833) (821) (714) (795) (880)

De overheid  moet  meer goedkope crèches  bouwen, waar  werkende moeders overdag hun kinderen kunnen laten
verblijven 
vrouwen (sterk) mee eens  67 58 50 37 43 47 58 59 57

noch mee eens,
noch mee oneens  12 17 14 14 16 15 17 16 19
(sterk) mee oneens  21 26 35 49 41 38 25 25 24

(n)  (906) (871) (927) (909) (887) (916) (914) (985) (1.015)
mannen (sterk) mee eens  66 55 44 31 37 39 46 47 48

noch mee eens,
noch mee oneens  14 17 16 17 17 18 19 20 23
(sterk) mee oneens  21 28 40 52 46 43 34 33 29

(n)  (901) (807) (796) (822) (850) (815) (707) (787) (870)
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Een gehuwde vrouw met kinderen gaat werken, terwijl haar man thuis blijft om voor het huishouden te zorgen. Wat vindt u
daarvan?
vrouwen aan te bevelen    16 19  25 33 37 36

niet bezwaarlijk    58 65  65 58 56 59
bezwaarlijk    26 16  10 8 7 5

(n)    (883) (902)  (940) (942) (1.002) (1.041)
mannen aan te bevelen    11 14  18 26 26 27

niet bezwaarlijk    58 68  71 62 65 65
bezwaarlijk    31 18  12 12 9 8

(n)    (755) (814)  (828) (725) (815) (894)

Een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden dan een man
vrouwen (sterk) mee eens  77 62 46  36 34 29   

noch mee eens,  8 15 13  17 17 16   
noch mee oneens
(sterk) mee oneens  14 22 40  48 49 55   

(n)  (949) (909) (934)  (913) (937) (941)   
mannen (sterk) mee eens  78 71 63  52 54 43   

noch mee eens,  10 12 10  16 15 15   
noch mee oneens
(sterk) mee oneens  12 17 28  32 31 42   

(n)  (937) (841) (828)  (869) (839) (722)   

Bron: SCP (CV’65-’95)

Tabel B3 laat zien dat de houding ten aanzien van het werken van vrouwen met
schoolgaande kinderen al sterk veranderde in de tweede helft van de jaren zestig. In
de jaren zeventig gaat deze verandering gestaag en in de jaren tachtig in weer iets
versneld tempo door. Terwijl in 1970 nog circa 44% van de bevolking het werken
van vrouwen met schoolgaande kinderen bezwaarlijk vond en niet meer dan 16%
het aanbevelenswaardig achtte, is in het midden van de jaren negentig deze verhou-
ding bijna volledig omgekeerd. In 1995 vindt nog slechts 16% dit bezwaarlijk en
beveelt 38% het aan. 

Werken door vrouwen met jonge kinderen in combinatie met het onderbrengen van
de kinderen in crèches ontmoette in ons land lange tijd grote weerstand bij de
bevolking. De beantwoording van de tweede vraag in tabel B3 illustreert dit. In
1965 had nog niemand er een goed woord voor over en in 1970 achtte nog 83% het
bezwaarlijk. De ontwikkeling in de daaropvolgende decennia laat een afbrokkeling
van deze weerstand zien, die in de jaren zeventig nog traag verliep, maar vooral in
de jaren tachtig een versnelling laat zien. In het midden van de jaren negentig acht
nog de helft (49%) van de bevolking dit bezwaarlijk, terwijl 37% het niet bezwaar-
lijk vindt en 15% eerder geneigd is het aan te bevelen.

Dat vooral het onderbrengen van kinderen in crèches om reden dat de moeder wil
werken, weerstand ondervond en -vindt, blijkt uit de antwoorden op de derde vraag
in tabel B3, waarin wel gevraagd is naar plaatsing van jonge kinderen in een
kinderopvangvoorziening, maar zonder referentie aan buitenshuis werken van de
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moeder. De houding van de bevolking was en is ten opzichte van dit fenomeen
aanzienlijk toleranter. In het midden van de jaren negentig acht 32% dit bezwaar-
lijk, terwijl 46% het niet bezwaarlijk vindt en 23% het aanbevelenswaardig acht.
Vermoedelijk roept deze vraag veel sterker dan de voorgaande vraag associaties op
met peuterspeelzalen, die al in de jaren zeventig in hoge mate geaccepteerd raakten
en in aantal explosief waren toegenomen. 

De beantwoording van de vraag naar de rol van de overheid aangaande het bouwen
van crèches ten behoeve van werkende moeders, laat een enigszins merkwaardig
verloop zien. In 1970 ondersteunde tweederde (67%) van de bevolking de bewering
dat de overheid meer van deze goedkope crèches zou moeten bouwen. Deze posi-
tieve houding kalfde geleidelijk af tot in de eerste helft van de jaren tachtig, toen
nog slechts eenderde (34%) zijn of haar steun aan deze stelling gaf. Sindsdien
ontwikkelt deze houding zich weer in positieve richting en in 1995 onderschrijft
weer ruim de helft (53%) van de bevolking de stelling dat de overheid een rol
behoort te hebben in het creëren van crèches. In de aanvankelijke afname van de
instemming met deze stelling heeft in ieder geval de algemene afname van onder-
steuning voor overheidsingrijpen een rol gespeeld, welke ook tot uiting is gekomen
in de beantwoording van andere vragen over overheidsmaatregelen uit het onder-
zoek Culturele veranderingen in die periode. De weer toenemende instemming
sinds de eerste helft van de jaren tachtig kan onder andere gezien worden als een
uiting van de afbrokkelende weerstand tegen werkende moeders en kinderopvang.
Ook de reëel veranderde en veranderende omstandigheden hebben waarschijnlijk
een rol gespeeld: in 1970 werkte nog slechts 9% van de vrouwen met kleine
kinderen, in 1985 25% en in de jaren negentig ligt dit rond de helft van de vrouwen
met jonge kinderen.

De volgende vraag in tabel B3 betreft de mening over omkering van de traditionele
sekserollen in een gezin met kinderen. Nog in 1980 vond zo’n 30% van de bevol-
king dit bezwaarlijk en achtte 14% het aan te bevelen. Inmiddels is de houding ten
opzicht van rolomkering veel positiever geworden. In 1995 acht nog zo’n 7%
rolomkering bezwaarlijk, terwijl van de mannen 27% het aanbeveelt en van de
vrouwen 36%. Dat houding en gedrag ver uit elkaar kunnen liggen, blijkt hier weer
eens als de antwoorden op deze vraag vergeleken worden met het daadwerkelijk
voorkomen van het vrouwelijke eenverdienerstype. In hoofdstuk 3 blijkt dat van
alle paren beneden de 65 jaar 6% (in 1993) behoort tot het type van de vrouwelijke
eenverdiener. Bovendien concludeert de auteur van het hoofdstuk dat hun situatie
relatief vaak niet zozeer een gewenste situatie lijkt te zijn, als wel een situatie
waarin men door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid van de man nu eenmaal
terecht is gekomen.

De laatste vraag uit tabel B3 heeft betrekking op de geschiktheid van vrouwen en
mannen om kleine kinderen op te voeden. In 1970 was nog driekwart (77%) van de
bevolking van mening dat vrouwen daarvoor geschikter zijn dan mannen. 
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Sindsdien lijken mannen aanzienlijk aan competentie gewonnen te hebben op dit
vlak. In ieder geval is in de jaren negentig nog maar 29% van de vrouwen en 43%
van de mannen de mening toegedaan dat vrouwen meer kwaliteiten hebben als het
gaat om de opvoeding van kleine kinderen. Opmerkelijk in deze ontwikkeling is
ook het betrekkelijk grote verschil in beantwoording door vrouwen en mannen dat
in de loop van de tijd is ontstaan. Vrouwen achten mannen competenter - in
vergelijking tot hun eigen competentie - dan mannen zelf doen. 
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Tabel B4 Opvattingen over enige overige emancipatie-issues, 16-74-jarigen, 1978-1995 (in procenten)

1978 1980 1981 1983 1985 1987 1991 1993 1994 1995

Als in een gezin man en vrouw beiden verdienen, moeten zij meer belasting gaan betalen dan nu het geval is
vrouwen volkomen of in grote

lijnen mee eens   39 60 43 34 27    
noch mee eens,
noch mee oneens   13 13 16 14 19    
eigenlijk of helemaal
niet mee eens   48 27 42 52 54    

(n)   (971) (967) (959) (940) (952)    
mannen volkomen of in grote

lijnen mee eens   47 62 46 34 29    
noch mee eens,
noch mee oneens   14 9 16 16 17    
eigenlijk of helemaal
niet mee eens   40 29 38 50 54    

(n)   (908) (890) (924) (857) (755)    

Als de man een sociale uitkering heeft en de vrouw een inkomen uit arbeid, of andersom, dan moet bij de vaststelling van de
sociale uitkering rekening worden gehouden met het feit dat er in het gezin al een inkomen wordt verdiend
vrouwen volkomen of in grote

lijnen mee eens   62 69 61 64 57    
noch mee eens,
noch mee oneens   11 11 13 12 15    
eigenlijk of helemaal
niet mee eens   27 20 26 24 28    

(n)   (980) (962) (951) (962) (968)    
mannen volkomen of in grote

lijnen mee eens   69 69 62 63 63    
noch mee eens,
noch mee oneens   11 11 14 12 12    
eigenlijk of helemaal
niet mee eens   21 20 24 25 25    

(n)   (920) (873) (919) (868) (768)    

Veronderstel dat er twee werknemers zijn, die op een punt verschillen, maar op alle andere punten gelijk zijn. Als maar een
van beiden in aanmerking kan komen voor promotie, wie zou het dan moeten zijn?
vrouwen een man 34 16 17 16 13 10 6 8 8  

vrouw 2 1 1 2 2 2 4 4 5  
geen verschil 63 83 82 82 86 88 90 87 87  

(n) (489) (1.030) (1.016) (976) (982) (972) (998) (945) (1.043)  
mannen een man 34 17 16 16 11 10 8 9 9  

vrouw 2 1 1 2 1 1 3 4 5  
geen verschil 64 82 84 82 88 89 89 87 87  

(n ) (451) (905) (947) (885) (929) (877) (785) (820) (864)  
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Veronderstel dat er twee werknemers zijn, die op een punt verschillen, maar op alle andere punten gelijk zijn. Als een van
hen ontslagen moet worden omdat het bedrijf slecht gaat, wie zou dat volgens u dan moeten zijn?
vrouwen een man 2 1 1 3 2 2 3 3 3  

een vrouw 50 24 22 24 18 13 10 13 10  
mag geen verschil
maken 48 75 77 74 80 85 88 84 87  

(n) (495) (1.021) (1.016) (959) (987) (972) (988) (974) (1.024)  
mannen een man 2 2 1 1 1 1 3 2 3  

een vrouw 51 25 25 25 18 14 11 15 11  
mag geen verschil
maken 47 73 74 74 82 85 87 83 86  

(n) (452) (905) (948) (870) (914) (863) (771) (843) (859)  

Vrouwen moeten vanwege hun achterstand voorrang hebben, bijvoorbeeld bij het krijgen van een baan
vrouwen (sterk) mee eens  14 13 15  23 25 27 22 27

noch mee eens,
noch mee oneens  20 17 24  21 26 26 30 33
(sterk) mee oneens  67 70 62  56 49 47 48 40

(n)  (964) (1.002) (972)  (966) (968) (956) (1.040) (1.092)
mannen (sterk) mee eens  13 10 12  19 16 19 19 20

noch mee eens,
noch mee oneens  19 14 21  20 23 24 25 31
(sterk) mee oneens  68 76 67  61 61 57 56 49

(n)  (875) (939) (890)  (873) (768) (827) (862) (937)

Vrouwenemancipatie is in ons land niet meer nodig, vrouwen en mannen zijn hier immers al gelijkwaardig aan elkaar 
vrouwen (sterk) mee eens       29  34 27

noch mee eens,
noch mee oneens       19  21 24
(sterk) mee oneens       51  46 49

(n)       (968)  (1.038) (1.095)
mannen (sterk) mee eens       42  46 44

noch mee eens,
noch mee oneens       17  23 25
(sterk) mee oneens       41  31 31

(n)       (759)  (855) (931)

Moet een kind de achternaam van de vader krijgen of die van de moeder, of moeten de ouders kunnen kiezen?
vrouwen naam vader      40 37 27 35 34

naam moeder      2 1 2 2 3
keuze ouders      59 61 70 63 63

(n)      (939) (945) (963) (1.019) (1.074)
mannen naam vader      39 36 27 37 34

naam moeder      1 1 1 1 2
keuze ouders      60 63 72 62 65

(n)      (832) (750) (831) (816) (911)



Tabel B4 Opvattingen over enige overige emancipatie-issues, 16-74-jarigen, 1978-1995 (in procenten)

1978 1980 1981 1983 1985 1987 1991 1993 1994 1995

360

Stelt u zich eens voor dat u zelf voor de keuze zou staan een achternaam te moeten kiezen voor uw kind, en u hebt de
wettelijke mogelijkheid om te kiezen tussen uw eigen achternaam en de achternaam van uw partner. Welke achternaam zou
u dan kiezen?
vrouwen mijn eigen

achternaam        24   
achternaam van
mijn partner        76   

(n)        (831)   
mannen mijn eigen

achternaam        90   
achternaam van
mijn partner        10   

(n)        (639)   

Bron: SCP (CV’78-’95)

Uit de beantwoording van de eerste vraag in tabel B4 blijkt dat de instemming met
de bewering over meer belasting betalen door tweeverdieners in 1983 aanmerkelijk
hoger was dan op het voorgaande peilmoment (1981) en in de jaren erna. Dit hangt
vermoedelijk samen met het feit dat in die periode de tweeverdienerswetgeving in
discussie was. Volgens de in het parlement in behandeling zijnde wetsvoorstellen
zouden tweeverdieners in verhouding tot alleenverdieners iets meer belasting gaan
betalen. Kennelijk werd dit in 1983 door een ruime meerderheid (61%) van de
bevolking ondersteund. De tweeverdienerswetgeving werd van kracht in 1984-
1985. In 1985 was de ondersteuning voor (nog) meer belasting voor tweeverdieners
weer teruggevallen naar het niveau van 1981, terwijl sindsdien een geleidelijke
verdere teruggang te constateren valt. In 1991 is inmiddels een meerderheid (54%)
tegen meer belasting betalen door tweeverdieners. Dat hangt ongetwijfeld ook
samen met de sterke groei van het aantal tweeverdieners in de afgelopen periode
(zie hoofdstuk 3).

Een ruime meerderheid van de bevolking (1991: 60%) vindt dat bij de vaststelling
van een sociale uitkering, rekening gehouden moet worden met het inkomen van de
partner. Sinds 1981 is deze ondersteuning iets verminderd, maar erg opvallend is
deze ontwikkeling niet.

Nog in 1978 vond eenderde van de bevolking dat mannen voorrang moesten
hebben bij promotie en was de helft van de bevolking van mening dat vrouwen
voorrang moesten hebben bij ontslag (derde en vierde vraag van tabel B4). Deze
opinies zijn sindsdien sterk veranderd. In 1994 is inmiddels 87% van mening dat
noch bij promotie, noch bij ontslag onderscheid gemaakt mag worden naar sekse.

Het gegeven dat achterstelling van vrouwen bij promotie en ontslag thans
nauwelijks steun meer krijgt van de bevolking, heeft niet betekend dat men nu ook
unaniem van mening is dat de voorrangsregels voor de seksen omgekeerd moeten
worden teneinde de door vrouwen opgelopen achterstand in te halen (vijfde vraag
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van tabel B4). In de eerste helft van de jaren tachtig was nog zo’n 70% van de
bevolking tegenstander van het verlenen van voorrang aan vrouwen bij bijvoorbeeld
het krijgen van een baan. In 1995 blijkt het aandeel tegenstanders teruggelopen tot
40% bij de vrouwen en 49% bij de mannen en een betrekkelijk groot deel
(eenderde) houdt zich met een ‘noch, noch’-antwoord op de vlakte. 

In de jaren negentig deed nogal eens de mening opgeld - breed uitgemeten in de
media - dat de emancipatie was uitgewoed of voltooid en dat het streven ernaar uit
de tijd was. Uit de beantwoording van de zesde vraag in tabel B4 blijkt dat dit niet
de opinie is die door een meerderheid van de bevolking wordt gehuldigd. Het
verschil tussen vrouwen en mannen is opvallend groot. Bij mannen ligt het accent
op de mening dat vrouwenemancipatie niet meer nodig is (44% eens, 31% oneens),
bij vrouwen is dat omgekeerd (27% eens, 49% oneens).

Een nieuwe wettelijke regeling voor de achternaam van het kind is in de jaren
tachtig en negentig een voortdurend weerkerend ongemak geweest, dat maar
moeilijk goed geregeld raakt (zie hoofdstuk 10). De beantwoording van de laatste
twee vragen van tabel B4 laat in de eerste plaats zien dat een regeling waarin de
ouders de keuze krijgen tussen de achternaam van de vader en die van de moeder
een ruime ondersteuning geniet, hoewel toch nog eenderde de traditie van
vadersnaam zou willen handhaven. In de tweede plaats wordt duidelijk dat, indien
respondenten zelf voor de keuze zouden staan, vrouwen vaker moedersnaam
zouden kiezen (24%) dan mannen (10%). Daarmee zijn mannen sterker geneigd
aan de patriarchale traditie vast te houden dan vrouwen.
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Tabel B5 Opvattingen over nieuwe samenlevingsvormen, 16-74-jarigen, 1980-1993 (in procenten)

1980 1985 1991 1993

Samenwonen als voorbereiding op het huwelijk
vrouwen keurt goed 62 68 86 81

kan niet schelen 19 17 6 10
keurt af 20 15 8 9

(n) (962) (993) (1.001) (991)
mannen keurt goed 57 70 83 80

kan niet schelen 22 16 9 10
keurt af 21 13 9 11

(n) (842) (929) (788) (850)

Ongehuwd samenwonen zonder de bedoeling met elkaar te trouwen
vrouwen keurt goed 43 55 71 67

kan niet schelen 25 20 12 15
keurt af 31 25 17 18

(n) (940) (995) (991) (982)
mannen keurt goed 39 57 70 65

kan niet schelen 26 19 12 15
keurt af 35 24 18 20

(n) (832) (936) (785) (850)

Samenwonen van een homoseksueel of lesbisch paar
vrouwen keurt goed 47 57 71 70

kan niet schelen 38 29 19 20
keurt af 15 14 10 11

(n) (948) (960) (974) (977)
mannen keurt goed 40 53 64 63

kan niet schelen 40 29 20 22
keurt af 20 18 16 15

(n) (832) (914) (773) (846)

LAT (living apart together), een duurzame relatie tussen een ongehuwde man en een ongehuwde vrouw, die afzonderlijk
wonen
vrouwen keurt goed 59 63 79 75

kan niet schelen 28 23 14 14
keurt af 13 13 7 10

(n) (920) (964) (985) (968)
mannen keurt goed 52 63 78 68

kan niet schelen 33 24 13 19
keurt af 15 13 9 13

(n) (803) (925) (774) (845)

Als alleenstaande wonen
vrouwen keurt goed 81 85 92 91

kan niet schelen 18 13 7 8
keurt af 1 1 1 1

(n) (940) (994) (1.005) (985)
mannen keurt goed 73 82 90 87

kan niet schelen 24 15 9 11
keurt af 3 3 1 2

(n) (826) (938) (794) (852)
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Centraal wonen, gezinnen wonen afzonderlijk maar hebben een aantal voorzieningen gemeenschappelijk, zoals keuken,
eetzaal, wasserette, kindercrèche en ontmoetingsruimte
vrouwen keurt goed 34 50 57 57

kan niet schelen 29 25 19 19
keurt af 38 25 23 24

(n) (911) (954) (976) (964)
mannen keurt goed 33 53 57 53

kan niet schelen 29 24 20 19
keurt af 38 23 23 28

(n) (793) (916) (767) (826)

Commune, dat is het leven in één groep met meerdere mannen en vrouwen en hun kinderen
vrouwen keurt goed 22 34 40 34

kan niet schelen 26 25 21 21
keurt af 52 41 40 44

(n) (954) (963) (949) (966)
mannen keurt goed 20 36 38 33

kan niet schelen 26 23 18 20
keurt af 54 42 44 47

(n) (838) (910) (763) (826)
Bron: CV’81-’93)

De beantwoording van de vragen in tabel B5 laat in het algemeen een hoog niveau
van acceptatie zien van nieuwe samenlevingsvormen, dat wil zeggen: van samen-
levingsvormen anders dan die van het gehuwde paar. Daaronder valt in de eerste
plaats het ongehuwd samenwonen, waarvan uit hoofdstuk 3 blijkt dat het met name
onder jongeren een zeer veel voorkomende vorm is.
Ook weinig voorkomende vormen, zoals het samenwonen van een homoseksueel of
lesbisch paar, en het afzonderlijk wonen maar wel een duurzame relatie onderhou-
den (LAT-relatie), worden breed geaccepteerd. Centraal wonen wordt iets minder
geaccepteerd - een kwart keurt het af - maar wellicht speelt hierin onbekendheid
met het verschijnsel een rol. Het minst geaccepteerd is het leven in een commune -
circa 45% keurt het af. 
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Tabel B6 Opvattingen over een aantal aspecten van het gezinsleven, 17-70-jarigen, 1965-1995 (in procenten)

1965 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1991 1994 1995

Vindt u geslachtsverkeer tussen mensen die met elkaar willen trouwen in alle opzichten ontoelaatbaar, hebt u er bezwaren
tegen maar kunt u het onder bepaalde omstandigheden wel begrijpen, of ziet u geen principiële bezwaren?
vrouwen geen principële

bezwaren 16 55 55 71  74  83   
bezwaren maar
begrijpelijk 55 34 33 22  19  12   
in alle opzichten
ontoelaatbaar 29 11 12 7  7  5   

(n) (765) (937) (871) (954)  (910)  (921)   
mannen geen principële

bezwaren 27 65 61 72  77  83   
bezwaren maar
begrijpelijk 52 26 31 21  16  11   
in alle opzichten
ontoelaatbaar 21 9 8 7  7  6   

(n) (710) (931) (807) (818)  (783)  (717)   

Men zegt weleens dat iemand die getrouwd is, in het algemeen gelukkiger is dan iemand die ongetrouwd blijft. Bent u het
daarmee eens?
vrouwen wel mee eens 55  29 20  18 18 10   

niet mee eens 45  71 80  82 82 90   
(n) (698)  (747) (786)  (818) (860) (844)   
mannen wel mee eens 65  41 31  26 25 18   

niet mee eens 35  59 69  74 75 82   
(n) (652)  (686) (651)  (667) (704) (631)   

Als man en vrouw niet met elkaar kunnen opschieten, en er zijn kinderen thuis, vindt u echtscheiding dan in alle opzichten
ontoelaatbaar, vindt u dit ongewenst maar in bepaalde gevallen begrijpelijk, of vindt u het beter als man en vrouw
scheiden?
vrouwen scheiding beter 13 48 43 54  49 54 58 56  

scheiding on-
gewenst, maar
begrijpelijk 41 41 49 41  44 42 38 41  
ontoelaatbaar 47 11 7 5  7 5 4 3  

(n) (764) (927) (886) (862)  (925) (926) (923) (986)  
mannen scheiding beter 10 32 36 41  37 41 49 44  

scheiding onge-
wenst, maar
begrijpelijk 40 53 53 53  55 51 46 50  
ontoelaatbaar 50 15 11 6  8 7 5 7  

(n) (716) (915) (810) (753)  (811) (815) (717) (797)  
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Er bestaan nogal uiteenlopende meningen over het aantal kinderen dat men zich wenst. Wat is volgens u het ideale aantal
kinderen?
vrouwen geen 0  3   2  2 3  

1 1  2   2  2 3  
2 22  53   48  52 51  
3 37  31   33  29 30  
4 31  9   11  11 12  
meer dan 4 10  2   3  2 2

(n) (683)  (772)   (781)  (809) (872)  
mannen geen   4   3  4 2  

1 2  2   2  2 3  
2 29  61   53  56 61  
3 39  25   29  28 25  
4 22  7   9  7 8  
meer dan 4 8  1   4  3 1  

(n) (644)  (712)   (665)  (630) (728)  

Een echtpaar wil bewust geen kinderen terwijl er medisch geen enkel bezwaar is. Kunt u een dergelijk standpunt billijken of
vindt u het onaanvaardbaar?
vrouwen kan billijken 20 56 68 80 85  88 87 90 93

hangt ervan af 10 12 17 12 9  7 7 6 3
onaanvaardbaar 71 32 15 8 6  5 6 4 3

(n) (763) (932) (884) (892) (891)  (934) (944) (995) (1.035)
mannen kan billijken 26 65 75 79 87  85 89 89 89

hangt ervan af 10 10 13 12 7  9 6 6 6
onaanvaardbaar 64 25 12 9 7  6 5 5 5

(n) (713) (926) (820) (763) (841)  (830) (722) (814) (881)

Het moet mogelijk zijn dat een vrouw zonder meer abortus kan laten uitvoeren als zij dit wenst
vrouwen (sterk) mee

eens  41 46 55 52 47 51 57  55
noch mee eens,
noch mee
oneens  13 17 12 12 16 15 16  17
(sterk) mee
oneens  46 37 33 36 37 35 27  28

(n)  (926) (896) (956) (896) (934) (918) (928)  (1.028)
mannen (sterk) mee

eens  45 51 54 55 50 55 58  52
noch mee eens,
noch mee
oneens  11 15 10 12 14 14 15  17
(sterk) mee
oneens  43 34 37 33 35 31 28  31

(n)  (926) (826) (830) (864) (803) (820) (717)  (883)
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Een alleenstaande vrouw kiest ervoor een kind te krijgen. Keurt u dat goed of keurt u dat af?
vrouwen keurt goed       40 50 43 46

kan niet schelen       20 17 22 22
keurt af       39 33 35 32

(n)       (914) (924) (954) (1.001)
mannen keurt goed       42 51 43 44

kan niet schelen       19 18 21 22
keurt af       39 31 36 34

(n)       (824) (710) (786) (862)

Een ongehuwd samenwonend paar kiest ervoor een kind te krijgen zonder dat zij de bedoeling hebben met elkaar te
trouwen. Keurt u dat goed of keurt u dat af?
vrouwen keurt goed       53 66 62 65

kan niet schelen       20 17 21 20
keurt af       27 17 17 15

(n)       (932) (951) (990) (1.025)
mannen keurt goed       53 65 60 62

kan niet schelen       18 16 18 19
keurt af       29 19 22 19

(n)       (832) (727) (803) (887)

Een echtpaar dat geen kinderen kan krijgen, probeert via kunstmatige bevruchting buiten de baarmoeder, dus via een
‘reageerbuis’een kind te krijgen. Keurt u dat goed of keurt u dat af?
vrouwen keurt goed       76 81 80 79

kan niet schelen       9 8 9 10
keurt af       15 11 11 11

(n)       (912) (929) (979) (1.016)
mannen keurt goed       77 80 79 79

kan niet schelen       11 7 9 10
keurt af       13 13 12 11

(n)       (815) (719) (795) (868)

Bron: SCP (CV’65-’95)

Tabel B6 biedt een heterogene verzameling van opinies over seksualiteit, kinderen
krijgen, huwelijk en echtscheiding. Er blijkt uit dat in de afgelopen decennia hou-
dingen ten opzichte van voorechtelijke seks, bewuste kinderloosheid, het krijgen
van kinderen in een ongehuwd-samenwoonrelatie, abortus, en echtscheiding - ook
bij aanwezigheid van kinderen, zijn geliberaliseerd. Het huwelijk achtte men in
deze periode in duidelijk afnemende mate een gelukkiger omstandigheid dan
ongetrouwd blijven. 
Toch moet ook gememoreerd worden dat er ten aanzien van sommige onderwer-
pen, ondanks liberalisering in de meningsvormen, een duidelijke ambivalentie is
blijven bestaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor echtscheiding in het geval er kinderen
aanwezig zijn. Het aantal mensen dat dat ontoelaatbaar acht, is zeer laag (5%),
maar het aantal dat scheiding zonder meer beter acht, beloopt 50%. Een substan-
tiële minderheid van 45% houdt het erop dat een scheiding dan ‘ongewenst is,
maar begrijpelijk’.
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Een zekere ambivalentie bestaat er ook ten opzichte van de alleenstaande vrouw die
ervoor kiest een kind te krijgen. Hoewel veel mensen dit goedkeuren (45%) of er
onverschillig tegenover staan (22%), spreekt toch ook nog 33% er zijn of haar
expliciete afkeuring over uit. Ook abortus op verzoek van de vrouw stuit, hoewel
een meerderheid van personen vindt dat dat mogelijk moet zijn (54%), bij een
substantiële minderheid (30%) op verzet.
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Tabel B7 Opvattingen over ontrouw en avontuurtjes van partners, 17-70-jarigen, 1965-1995 (in procenten)

1965 1970 1975 1980 1986 1991 1995

Vindt u dat er in geval van ontrouw iets aan een huwelijk hapert of kan er volgens u ook sprake zijn van ontrouw bij mensen
die gelukkig getrouwd zijn?
vrouwen huwelijk slecht 71  53  49 50 54

ook in goed huwelijk 29  47  51 50 46
(n) (736)  (780)  (820) (844) (898)
mannen huwelijk slecht 67  45  41 42 47

ook in goed huwelijk 33  55  59 58 53
(n) (690)  (734)  (691) (648) (776)

Een enkel avontuurtje kan voor een goed huwelijk geen kwaad. Bent u het met deze bewering volkomen eens, in grote
lijnen mee eens, eigenlijk niet mee eens of helemaal niet mee eens?
vrouwen volkomen of in grote lijnen mee eens 15 40 31 25  23 17

geen mening 2 10 16 20  14 6
eigenlijk of helemaal niet mee eens 82 49 53 55  63 78

(n) (779) (962) (936) (993)  (971) (1.054)
mannen volkomen of in grote lijnen mee eens 23 53 38 30  33 22

geen mening 3 10 16 22  14 10
eigenlijk of helemaal niet mee eens 74 37 46 48  53 69

(n) (736) (945) (864) (867)  (743) (908)

Gesteld dat een getrouwde man een avontuurtje heeft met een andere vrouw, vindt u dat dan in alle opzichten
ontoelaatbaar of is het in bepaalde gevallen volgens u te rechtvaardigen?
vrouwen is te rechtvaardigen 18 45 45 42 34 34 36

ontoelaatbaar 82 55 55 58 66 66 64
(n) (766) (934) (838) (859) (847) (874) (944)
mannen is te rechtvaardigen 22 50 52 47 39 40 39

ontoelaatbaar 78 50 48 53 61 60 61
(n) (715) (901) (762) (744) (699) (668) (810)

En gesteld dat een getrouwde vrouw een avontuurtje heeft met een man, vindt u dat in alle opzichten ontoelaatbaar of is
het in bepaalde gevallen volgens u te rechtvaardigen?
vrouwen is te rechtvaardigen    42 34 34 36

ontoelaatbaar    58 66 66 64
(n)    (864) (845) (877) (943)
mannen is te rechtvaardigen    46 38 39 39

ontoelaatbaar    54 62 61 61
(n)    (746) (699) (670) (811)

Bron: SCP (CV’65-’95)

In tabel B7 is een viertal opvattingen gepresenteerd over ontrouw en avontuurtjes
van partners. In het Sociaal en Cultureel Rapport 1996 werd over dit onderwerp
opgemerkt dat de groei van de permissiviteit waar het de huwelijkstrouw betreft
duidelijk over zijn hoogtepunt heen is. Ook werd geconcludeerd dat er geen
dubbele moraal viel te bespeuren, aangezien de aantallen die een avontuurtje van
een getrouwde vrouw afwijzen, respectievelijk van een getrouwde man afwijzen,
even groot zijn (37%). 



PUBLICATIES VAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU

Werkbericht

Het Werkbericht geeft een kort overzicht van de werkzaamheden en de recente  publicaties
van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het verschijnt enkele malen per jaar en is gratis
verkrijgbaar. Abonnementen op het Werkbericht kunnen schriftelijk worden aangevraagd.

Werkprogramma

Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt elke twee jaar zijn Werkprogramma vast. De tekst
van het lopende programma (1996-1997) is gratis verkrijgbaar en kan schriftelijk worden
aangevraagd.

SCP-publicaties

Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel
Planbureau, die tevens verkrijgbaar zijn bij de boekhandel. Een complete publicatielijst is
gratis verkrijgbaar en kan schriftelijk worden aangevraagd bij het SCP: Postbus 37, 2280
AA  Rijswijk.

Sociale en Culturele Rapporten (ook verkrijgbaar in het Engels)

Sociaal en Cultureel Rapport 1990. ISBN 90-5250-300-1 (ƒ 30,00)
Sociaal en Cultureel Rapport 1992. ISBN 90-5250-316-8 (ƒ 30,00)
Sociaal en Cultureel Rapport 1994. ISBN 90-5250-617-5 (ƒ 85,00)
Sociaal en Cultureel Rapport 1996. ISBN 90-5250-920-4 (ƒ 88,00)

Sociale en Culturele Studies

19  Secularisatie in Nederland, 1966-1991. (1994) ISBN 90-5250-608-6 ƒ 40,00
20  Kantelend bestuur. (1994) ISBN 90-5250-609-4 ƒ 40,00
21 Van misdaad tot straf. (1994) ISBN 90-5250-620-5 ƒ 58,00
22 Tijdopnamen. (1995) ISBN 90-5250-909-3 ƒ 48,00
23 Leesgewoonten. (1996) ISBN 90-5250-915-8 ƒ 60,00
24 Secularisatie en alternatieve zingeving in Nederland. (1997) 

ISBN 90-5250-930-1 ƒ 51,00

Cahiers

82 Sociale atlas van de vrouw, deel 1 Gezondheid en hulpverlening; 
Seksualiteit en (seksueel) geweld (1991) 
ISBN 90-5250-304-4 ƒ 22,50

89 Volwasseneneducatie tussen markt en overheid (1992)
ISBN 90-5250-323-0 ƒ 22,50

90 Jongeren op de drempel van de jaren negentig (1992)
ISBN 90-5250-313-3 ƒ 28,50

97 Sociale atlas van de vrouw, deel 2 Arbeid, inkomen en faciliteiten
om werken en de zorg voor kinderen te combineren (1993)
ISBN 90-5250-334-6 ƒ 30,00

103 Rapportage minderheden 1993
 ISBN 90-5250-603-5 ƒ 30,00



106 Rapportage ouderen 1993
ISBN 90-5250-607-8 ƒ 24,00

109 Evaluatie sociale vernieuwing: het eindrapport (1994)
 ISBN 90-5250-612-4 ƒ 30,00
110 Civil society; Civil society en vrijwilligerswerk I (1994)

ISBN 90-5250-613-2 ƒ 30,00
113 Rapportage jeugd 1994

ISBN 90-5250-616-7 ƒ 34,00
117 Podia in een tijdperk van afstandsbediening. Het culturele draagvlak deel 1. (1995)

ISBN 90-5250-904-2 ƒ 34,00
118 Sociale atlas van de vrouw, deel 3 Allochtone vrouwen. (1995) 

ISBN 90-5250-905-0 ƒ 39,00
119 Welzijnsbeleid in de lokale samenleving; een verkennende studie in drie gemeenten.

Rapportage welzijnwerk deel 5. (1995) 
ISBN 90-5250-906-9 ƒ 39,00

121 Processen van schaalvergroting in het onderwijs; een tussenstand. (1995) 
ISBN 90-5250-908-5 ƒ 34,00

122 Inkomensgevolgen van het Regeerakkoord 1994-1998. (1995) 
ISBN 90-5250-910-7 ƒ 24,00

123 Rapportage minderheden 1995. Concentratie en segregatie. (1995) 
ISBN 90-5250-911-5 ƒ 48,00

124 Publieke opinie en milieu. (1996) ISBN 90-5250-912-3 ƒ 35,00
125 Patiënt en professie. (1996) ISBN 90-5250-913-1 ƒ 35,00
126 De beklemde stad. (1996) ISBN 90-5250-914-X ƒ 30,00
127 Milieurelevant consumentengedrag. (1996) ISBN 90-5250-916-6 ƒ 35,00
128 Rapportage gehandicapten 1995. (1996) ISBN 90-5250-917-4 ƒ 35,00
129 Sociale en Culturele Verkenningen 1996. (1996) ISBN 90-5250-918-2 ƒ 35,00
130 Welzijn en sociale vernieuwing. (1996) ISBN 90-5250-919-0 ƒ 35,00
131 Zuinig op zorg. (1996) ISBN 90-5250-921-2 ƒ 40,50
132 Het onderste kwart. (1996) ISBN 90-5250-922-0 ƒ 45,50
133 Rapportage minderheden 1996. (1996) ISBN 90-5250-923-9 ƒ 45,50
134 Het ziekenfonds, waar ligt de grens? (1997) ISBN 90-5250-924-7 ƒ 36,00
135 Rapportage ouderen 1996. (1997) ISBN 90-5250-925-5 ƒ 41,50
136 Het gedeelde erfgoed. Het culturele draagvlak deel 3. (1997) 

ISBN 90-5250-926-3 ƒ 36,00
137 Maatschappelijke organisaties, publieke opinie en milieu (1997) 

ISBN 90-5250-927-1 ƒ 36,00
138 De ontwikkeling van een lokaal beleid voor ouderen en gehandicapten (1997)

(voorheen Rapportage welzijnswerk: dl. 6) ISBN 90-5250-928-X ƒ 36,00
139 Sociale en Culturele Verkenningen 1997. ISBN-90-5749-103-6 ƒ 36,00
140 Armoedemonitor 1997. ISBN-90-5749-104-4 ƒ 36,00
141 Sociale atlas van de vrouw, deel 4 Veranderingen in de primaire leefsfeer (1997)

ISBN-90-5749-105-2 ƒ 52,00


