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Man en Vrouw – M/V – Mars en Venus

Het kleine verschil en de grote gevolgen noemde Alice Schwarzer meer dan dertig jaar ge-
leden haar boek, dat de bijbel van het feminisme in Duitsland werd. Ik dacht er aan, 
omdat ik pas op een vergadering in Bonn de hele dag naast haar zat. Nog altijd blond 
en geheel in het zwart gekleed, nog altijd bezig te verduidelijken dat de grote gevol-
gen uiteindelijk maar tot een klein verschil herleid kunnen worden. Er is nog veel te 
doen en wat er al is gedaan, moet zorgvuldig bewaakt worden. Het kleine verschil 
kan elk moment weer groot blijken te zijn.
 In Nederland verschijnt de gelijke van Alice Schwarzer in drie gedaanten. De 
eerste was Joke Kool-Smit, beroemd geworden als de auteur van Het onbehagen bij de 
vrouw (1967) en toen nog de echtgenote van een SCP-medewerker van het eerste uur. 
Ze stierf al jong, aan borstkanker, de ziekte die het verschil tussen man en vrouw het 
hardst en het vaakst – een op de negen vrouwen wordt er door getroffen – symboli-
seert. De tweede is Hedy d’Ancona, met Joke Kool-Smit oprichter van Man-Vrouw-
Maatschappij, politica met een grote staat van dienst in Nederland en Europa en met 
het SCP verbonden als ‘onze’ minister van 1989 tot 1994 en nu weer als voorzitter 
van het Begeleidingscollege. En dan in derde gedaante als Cisca Dresselhuys, vele 
jaren hoofdredacteur van het mede door Hedy d’Ancona opgerichte Opzij en degene 
die mij met zoveel andere mannen streng langs de Feministische Meetlat legde. Ik 
kwam er goed af. 
 Ik bedoel maar, het SCP heeft een geschiedenis met het feminisme, of eerlijker: 
met de emancipatie van de vrouw. Dat begon al in 1977 met de eerste Sociale Atlas 
van de vrouw, een neutrale titel voor wat toch de atlas van de slenken en de dalen 
van het bestaan als vrouw bleek te zijn. De Emancipatiemonitor van 2008 laat zien 
dat de maatschappelijke en economische achterstandspositie van vrouwen wel voor 
een belangrijk deel verdwenen is, maar dat er toch belangrijke verschillen zichtbaar 
blijven. Ook waar de verschillen inmiddels positief zijn, zoals in het onderwijs, waar 
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meisjes nu gemiddeld meer dan jongens de hogere opleidingen volgen en ook vaker 
met succes weten af te sluiten, blijft er toch altijd een punt van zorg bestaan. Meisjes 
kiezen weinig voor bèta en niet voor techniek. De meeste jongens ook niet, maar zon-
der de opleidingen bedrijfskunde, architectuur of industriële vormgeving zouden de 
technische universiteiten toch bijna uitsluitend mannelijke studenten tellen. Vrouwen 
vormen inmiddels de helft van het bestand aan promovendi, maar bij de hoogleraren 
is maar een op de negen een vrouw. Zal dat in de komende decennia ook geleidelijk de 
helft worden? Zeker niet iedereen is daarvan overtuigd. Minder dan de weinigen van 
vroeger zijn de vele academische vrouwen van nu bereid alles opzij te zetten om zoveel 
beter dan de mannen te zijn, dat het ambt van hun ambitie hen niet kan ontgaan. 
 M/V is het thema van deze nieuwjaarsuitgave. Mannen en vrouwen, man of 
vrouw, man en vrouw. Het kleine verschil en de soms grote gevolgen die daar in 
de samenleving uit voortvloeien. Onbedoeld, maar kennelijk toch onvermijdelijk, is 
het een kleine emancipatiemonitor geworden. Want net zo min als het SCP in zijn 
werkprogramma’s ooit apart en in het bijzonder aandacht heeft besteed aan de positie 
van de man in de Nederlandse samenleving – er is ook nooit door politiek of beleid 
om gevraagd dat wel te doen – zo min ook staat in deze bundel de man centraal. Of 
eigenlijk staat hij dat wel, maar dan meestal precies andersom als Cisca Dresselhuys 
zoveel jaren in Opzij deed. De feministische meetlat waar individuele mannen verti-
caal aan gemeten werden om de hoogte van hun eigen emancipatie te bepalen is op 
het niveau van de samenleving eerder een ‘masculiene’ meetlat geworden, die hori-
zontaal de afstand van vrouwen tot de positie van mannen vastlegt. Nog altijd veel 
minder economische zelfstandigheid, nog altijd het leeuwendeel van de zorg voor het 
huishouden en de kinderen, nog altijd minder posities aan de top, nog altijd het minst 
fulltime aan de slag. De Emancipatiemonitor laat het iedere keer weer zien en elke 
keer weer blijkt de verandering bij vrouwen groter dan bij mannen, maar echt ‘klaar’ 
lijkt het nooit.
 Het leven van vrouwen mag dan in de afgelopen decennia meer veranderd zijn 
dan dat van mannen, maar gelukkiger zijn de vrouwen daar niet van geworden. Maar 
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ja, je kunt je ook afvragen of de vrouwen van vroeger niet eerder geneigd waren om te 
veinzen dat ze gelukkig waren – want je hoorde dat te zijn als je een man en kinderen 
had – terwijl de vrouwen van nu misschien juist wat realistischer durven zijn en dus 
eerder bereid om net als de mannen te zeggen dat ze dat toch wat minder zijn. We 
weten het niet en we kunnen het ook niet meer met terugwerkende kracht vaststellen, 
maar het wel kleine, maar toch negatieve verschil geeft wel te denken. 
 Ongelijkheid is in een egalitair denkende samenleving als de Nederlandse altijd 
een probleem. Het ideaal van een gelijke verdeling van taken in bijvoorbeeld het huis-
houden wordt breed gedeeld, maar vrijwel nergens bereikt. In werkelijkheid wordt 
dat ook maar nauwelijks gewenst, of zoals mijn moeder van 91 pas nog zei: ‘Hij moet 
natuurlijk wel meehelpen,’ en mijn vader deed dat ook altijd, ook toen het onbeha-
gen bij de vrouw nog niet bestond. Toch sluimert er wel een conflict in de eerlijke 
overtuiging van mannen dat ze ‘veel’ doen in huis en de eensgezinde zekerheid van 
vrouwen dat dit niet het geval is. Lang ook is de voorkeur van vrouwen voor werken 
in deeltijd uitgelegd als het onvermijdelijke gevolg van het ontbreken van voldoende 
kinderopvang, maar steeds weer laat onderzoek zien dat ook vrouwen zonder kinde-
ren en zonder zorgtaken in meerderheid de voorkeur geven aan een deeltijdbaan. Dat 
is in Nederland wel meer het geval dan in alle andere landen, maar juist daar waar 
vrouwen wel een volledige baan hebben, geven velen van hen aan graag minder te 
willen werken. Meestal kan dat niet of kunnen ze zich dat financieel niet permitteren. 
 Heel geleidelijk begint een besef te ontstaan van het interessante onderscheid 
tussen ongelijkheid en verschil, tussen minder en anders, tussen ongerechtvaardigd 
en natuurlijk. Twee of drie generaties ouders hebben inmiddels zelf ontdekt dat het 
geslacht van hun kinderen bepalend is voor de voorkeur voor autootjes of poppen. 
Natuurlijk, er zijn aan beide kanten uitzonderingen, maar ook die blijken in belang-
rijke mate biologisch – genetisch of constitutioneel – bepaald te zijn. In hun sociale 
gedrag zijn de meeste meisjes duidelijk anders dan de meeste jongens, socialer en 
contactueler, en een autist is dan ook bijna altijd een jongen. Gemiddeld zijn meisjes 
wel minder sterk en snel dan jongens, maar een meisje dat op een hoog niveau sport, 
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laat wel bijna alle jongens achter zich. Toch is het opmerkelijk om te zien dat in 
een samenleving waarin mannen vanzelfsprekender dan ooit hun taak als verzorger 
en opvoeder oppakken, het onderwijs, zeker het lager onderwijs, bijna helemaal een 
zaak van vrouwen aan het worden is. De nieuwe academische docentenopleiding 
voor het primair onderwijs aan de Universiteit Utrecht begint met eenenvijftig vrou-
welijke studenten en zegge en schrijve één man. Aletta Jacobs kende die situatie als 
medicijnenstudent veel meer dan een eeuw geleden ook, maar zij was de eerste waar 
die ene academische kwekeling de laatste lijkt te zijn. 
 Als een vorm van ‘harmonieuze ongelijkheid’ is de verhouding tussen man en 
vrouw in het traditionele huwelijk wel omschreven. Man en vrouw vullen elkaar mooi 
aan, maar hun werelden en taken zijn vrijwel geheel van elkaar gescheiden en ook 
strikt en onwrikbaar verdeeld naar sekse. Inmiddels heeft de harmonieuze ongelijk-
heid grotendeels plaatsgemaakt voor een vorm van ‘moeizame gelijkheid’, een proces 
van vaak jarenlange onderhandeling over de verdeling van rollen en taken tussen de 
partners in een relatie. Op het niveau van de samenleving zien we dat weerspiegeld in 
een geleidelijke verandering die we toch vooral afmeten aan de afstand die de vrouw 
heeft weten te nemen van haar traditionele positie van uitsluitend de hoedster van 
huis en haard. Dat is de sociale en politieke kant, aan de kant van het individu en van 
de partners in een relatie zit het geluk niet in de gelijkheid op zich, maar in het gevoel 
dat te kunnen doen wat het beste bij je past en tegelijk ook samen past. Dat verschilt 
per individu, per levensfase en per paar. Dat is niet gemakkelijk, want het ligt niet 
meer vast en moet dus zelf en met elkaar ontdekt en ontwikkeld worden. De mannen 
komen niet van Mars en de vrouwen wonen niet op Venus, maar ze moeten elkaar 
wel de ruimte geven.

Over de auteur

Prof.dr. P. (Paul) Schnabel
socioloog, is sinds 1998 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij is tevens universiteits- 

hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en columnist bij NRC Handelsblad en Het Financieele Dagblad.
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De Nederlandse vrouwenbeweging van Noordlaren 
en Noordwelle tot New York 

De vier van oudsher grootste vrouwenorganisaties in Nederland zijn in de afgelopen 
decennia enorm geslonken. Sinds 1980 hebben de Nederlandse Bond voor Platte-
landsvrouwen (tegenwoordig: NBvP, Vrouwen van Nu), de Nederlandse Vereniging 
van Huisvrouwen (tegenwoordig: NVVH-Vrouwennetwerk), de christelijke vrouwen-
organisatie Passage en het katholieke ZijActief ruim de helft van hun gezamenlijke 
aanhang verloren (zie tabel). Het zijn organisaties die voor een deel nog op leven-
beschouwelijke basis zijn georganiseerd, waar het samenkomen in plaatselijke groe-
pen belangrijk is en waar emancipatoire en vormende doelstellingen nog hoog in het 
vaandel staan. Vergrijzing en dalende aanwas van nieuwe leden zijn problemen die 
daar spelen (Van den Berg en de Hart 2008). 

Tabel  Ledenaantallen van de vier van oudsher grootste vrouwenorganisaties in Nederland
 
  1980  1994  1997  2000  2003  2006  % verschil 1980-2006

NBvP, Vrouwen van Nu 82 75 70 66 58 50 -39

NVVH-Vrouwennetwerk 55 40 30 30 25 15 -73

Passage 65 49 43 50 40 30 -54

ZijActief 57 56 50 48 23 17 -70

totaal 259 220 193 194 146 112 -57

Bron: SCP: Maatschappelijke organisaties in beeld 2008. 

Wie zich beperkt tot het kijken naar het dalende lidmaatschap van deze groepen 
krijgt echter geen correct beeld van de Nederlandse vrouwenbeweging, die ook een 
instrumentele, strategische beweging is, gericht op politieke mobilisatie (Koopmans 

Esther van den Berg
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Mevrouw Alem Desta van Vluchtelingen-Organisaties Nederland tijdens de demonstratie 
‘Blauwe ogen tegen huiselijk geweld’. Demonstranten hebben bij zichzelf blauwe ogen geschminkt. 

Den Haag 2001. 
© Mieke Schlaman, Den Haag
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en Duyvendak 2002: 17). Ze heeft voor vrouwen belangrijke zaken op de politieke 
agenda gekregen en geborgd in het recht. Daarnaast is het een internationalistische 
beweging. Dat was eigenlijk al zo in de tijd van Aletta Jacobs, die met haar mede-
strijdsters voor onder andere het vrouwenkiesrecht aansluiting zocht bij internationa-
le netwerken. Het internationalisme is sindsdien alleen maar toegenomen (Wierenga 
2006: 13-14, Roggeboom). Aan de hand van twee thema’s: geweld tegen vrouwen en 
gelijke behandeling in de Europese Unie kan worden getoond dat de Nederlandse 
vrouwenbeweging door het aangaan van strategische allianties en aansluiting bij in-
ternationale coalities een bijdrage heeft kunnen leveren aan de vooruitgang die op 
deze terreinen is geboekt.

Geweld tegen vrouwen
Al ten tijde van de tweede feministische golf, eind jaren zestig van de vorige eeuw, 
werd seksueel geweld een belangrijk thema voor de vrouwenbeweging. In de loop 
van de jaren zeventig werden vanuit de beweging bijvoorbeeld de eerste Blijf-van-
mijn-Lijfhuizen opgezet (Roggeband 2002: 35, 43-45). In de decennia die volgden, 
bleef geweld tegen vrouwen een voornaam strijdpunt. Begin jaren negentig maakten 
Nederlandse vrouwen- en mensenrechtenorganisaties zich sterk voor de erkenning 
van geweld tegen vrouwen als een schending van mensenrechten en sloten zich aan 
bij internationale coalities. In de aanloop naar de VN-Mensenconferentie in Wenen 
(1993) deden zij de aanbeveling om in de Nederlandse delegatie naar die conferen-
tie een deskundige op het gebied van vrouwen en mensenrechten op te nemen. Dit 
werd toegezegd. Tijdens de VN-conferentie in Wenen werd een belangrijke mijlpaal 
bereikt. Vrouwen- en mensenrechtenorganisaties kregen gedaan dat geweld tegen 
vrouwen, zowel in de openbare sfeer als in de privé-sfeer, werd erkend als een schen-
ding van de rechten van de mens (Boerefijn 2007: 79-80). Dat was belangrijk om-
dat staten op basis hiervan zich actief moeten inzetten om vrouwen bescherming 
te bieden tegen mishandeling, ook als het geweld binnenshuis betreft.1 Ook de door  

1 Voor de juridische implicaties en mogelijkheden zie: Boerefijn 2007. 
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Nederlandse mensenrechten- en vrouwenorganisaties bepleitte aanstelling van een 
Speciale VN rapporteur inzake geweld tegen vrouwen werd opgenomen in de ver-
klaring die tijdens de VN-conferentie in Wenen werd aangenomen. Sindsdien is veel 
vooruitgang geboekt. De speciale VN-rapporteur inzake geweld tegen vrouwen is er 
daadwerkelijk gekomen. Zij doet onderzoek naar geweld tegen vrouwen, reageert op 
schendingen en doet aanbevelingen voor verbetering van de situatie. De komst van 
de VN-rapporteur heeft ervoor gezorgd dat het thema een prominent agendapunt 
is geworden van belangrijke VN-gremia. In Nederland is de aanpak van huiselijk 
geweld verbeterd2 en volgens het internationale strafrecht kunnen verkrachting en 
ander seksueel geweld ten tijde van oorlog een oorlogsmisdaad of misdaad tegen de 
menselijkheid zijn (Boerefijn 2007: 79-81, 84, Dobbelaar 2005: 14-15, Meyboom en 
Strop-Von Meijenfeldt 2005: 13). 

Gelijke behandeling in de Europese Unie 
De totstandkoming van de gelijke-behandelingswetgeving van de EU wordt ge-
noemd als ‘een van de grote succesverhalen van de EU’ (van der Vleuten, 2002: 41). 
De Europese vrouwenbeweging, met inbegrip van de Nederlandse, is hierbij steeds 
een factor van betekenis geweest. Van der Vleuten (2002) laat zien dat de druk van 
de vrouwenbeweging – naast die van de Europese Commissie en het Europees Par-
lement – ervoor zorgde dat de lidstaten akkoord gingen met Europese richtlijnen 
voor gelijke behandeling. Niet zelden gingen voorgestelde richtlijnen verder dan de 
wetgeving in de individuele lidstaten en was duidelijk dat ze de lidstaten veel geld 
zouden gaan kosten. Dat regeringen toch overstag gingen, schrijft Van der Vleuten 
toe aan het feit dat ze ‘gesandwiched’ werden tussen (sub)nationale en internationale 
druk, met de inzet van de vrouwenbeweging als belangrijk ingrediënt. De Neder-
landse vrouwenbeweging kon effectieve druk uitoefenen op de Nederlandse regering 
door strategische allianties aan te gaan met vrouwen in politieke partijen en vakbon- 

2 Terugkerend punt van kritiek uit de vrouwenbeweging is echter dat het beleid nog onvoldoende gender-specifiek is en 
dat de oorzaken van geweld tegen vrouwen meer aandacht behoeven.
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den en via het starten van proefprocessen. Inmiddels zijn in Europees verband een 
tiental richtlijnen vastgesteld, op het gebied van gelijke rechten en gelijke kansen op 
de arbeidsmarkt, toegang tot sociale zekerheid of bescherming bij zwangerschap en 
bevalling (Van der Vleuten 2007).

Een brede beweging
De Nederlandse vrouwenbeweging is actief in de wandelgangen van VN-wereld-
conferenties, Europese instellingen, maar ook nog altijd in lokale afdelingen. Bij het 
raadplegen van de activiteitenagenda op internet van de NBvP, Vrouwen van Nu, 
kan men in een week kiezen uit tientallen activiteiten – van Noordlaren (Groningen) 
tot Noordwelle (Zeeland) – variërend van lezingen, excursies tot workshops. Aan de 
andere kant van het spectrum staan bijeenkomsten van Nederlandse vrouwen- en 
mensenrechtenspecialisten die erop toezien dat de Nederlandse regering haar ver-
plichtingen uit het VN-Vrouwenverdrag nakomt 3 of de deelname van een vertegen-
woordiger van de Nederlandse vrouwenbeweging aan de koninkrijksdelegatie naar 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Zowel de vrouw 
met interesse in lokaal verenigingsleven als degene met grote maatschappelijke en 
politieke aspiraties kan terecht in de Nederlandse vrouwenbeweging. Tegelijkertijd 
bieden de cases stof ter nuancering van de veelgehoorde aanname dat de beweging in 
het slop zit, dat zij geen resultaten kan boeken en dat het ‘vrouwenvraagstuk’ naar ie-
ders tevredenheid is opgelost (Feiter 2001). Juist de thema’s waarmee al veel is bereikt, 
laten zien dat er in de praktijk nog veel te winnen is. In 2005 werd geschat dat geweld 
binnenshuis in Nederland bijna een half miljoen keer per jaar voorkomt; driekwart

3 Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is een samenwerkingsverband tussen verschillende vrouwen- en mensenrechten-
organisaties. Het netwerk ziet erop toe dat de Nederlandse regering haar verplichtingen uit het VN-Vrouwenverdrag 
nakomt. Dat doet zij door lobby, acties en het schrijven van zogenoemde schaduwrapportages, waarin de betrokken 
organisaties informatie geven over de situatie van vrouwenrechten in Nederland. Deze informatie komt terecht bij het 
toezichthoudende VN-comité dat aanbevelingen kan doen aan regeringen voor het herstel en voorkomen van toekom-
stige schendingen van vrouwenrechten. Deze aanbevelingen zijn gezaghebbend maar niet juridisch bindend. Boerefijn 
2007: 79, www.aimforhumanrights.nl
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van de slachtoffers is vrouw (Boerefijn 2007: 78). Ondanks de al in 1975 ingevoerde 
Wet Gelijke Beloning is gelijk loon voor gelijk werk nog steeds niet volledig gereali-
seerd in Nederland.4 Bestaansgrond genoeg voor de vrouwenbeweging.

(Met dank aan Ineke Boerefijn en Anna van der Vleuten voor nuttig commentaar)
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Gelijkheid, vrijheid, vanzelfsprekendheid? 
Hoe dinky’s de taken verdelen 

Op feestjes en vriendinnenavondjes, in de wetenschappelijke literatuur en in het 
emancipatiebeleid: de taakverdeling tussen vrouwen en mannen is een alom terugke-
rend onderwerp. Het beeld is dat vooral de ouderen, de laagopgeleiden en wellicht de 
mensen met kleine kinderen zich nog wel kunnen vinden in een ongelijke verdeling 
van betaalde en onbetaalde arbeid tussen de seksen. Maar dat is toch zeker niet het 
geval bij de hoogopgeleide jonge ‘double income no kids’ stellen? Geen tot weinig 
zorgtaken, goed verdienende banen; het principe van de gelijke taakverdeling zal bij 
uitstek bij hen toch realiteit zijn?
 In deze bijdrage laten we zien dat een fifty-fifty verdeling van betaald en huishou-
delijk werk bij jonge hoogopgeleide stellen verrassend genoeg vaak geen feit is. Ook 
staan we er kort bij stil welke voor- en nadelen dit mogelijk heeft, met name voor 
vrouwen. We maken gebruik van een enquête die het SCP het afgelopen jaar heeft 
gehouden, waarin onder meer gepeild is naar de taakverdeling onder paren.

 
Verdeling betaald en huishoudelijk werk

Jonge hoogopgeleide vrouwen verrichten gemiddeld 29,9 uur per week aan betaald 
werk, mannen 37,2 uur. Zelfs aan het begin van de arbeidsloopbaan, waar vrouwen 
tegenwoordig zelfs vaak hoger opgeleid aan beginnen dan mannen, werken vrouwen 
dus minder uren. Het verschil bedraagt bijna een werkdag per week.
 Bij de verdeling van huishoudelijke taken is het beeld minder eenduidig: wan-
neer aan de ‘dinky’s’ wordt gevraagd hoe zij deze taken verdelen, wordt duidelijk dat 
vrouwen en mannen hier niet helemaal dezelfde ideeën over hebben: zo is 18% van 
de ondervraagde vrouwen van mening dat zij haast alle huishoudelijke taken verricht, 
zonder noemenswaardige bijdrage van haar partner. Geen enkele man geeft echter 
aan dat zijn vrouwelijke partner bijna alles in het huishouden doet. Over de situatie 

Mariëlle Cloïn en Laila Faulk
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waarin mannen alle taken op zich nemen, bestaat meer consensus: 2 % geeft aan dat 
de man bijna alles doet in het huishouden. 
 Zijn er samenwonende stellen bij wie mannen meer in het huishouden doen dan 
vrouwen? Niet volgens de jonge vrouwen in het onderzoek! Daarentegen vindt één 
op de tien mannen wel dat hijzelf meer taken op zich neemt dan zijn vrouwelijke 
partner.
 Hoewel de meningen van vrouwen en mannen niet geheel overeenkomen, en de 
exacte verdeling van de taken ongewis blijft, is wel duidelijk dat vrouwen meer doen 
in het huishouden dan mannen.

Hoe is over het geheel genomen de taakverdeling tussen u en uw partner wat betreft 
huishoudelijke taken? Vrouwen en mannen met een partner, 2008 (in procenten, n= 126)

        vrouwen  mannen

vrouw bijna alles   18 .

vrouw meer dan man   46 39

(ongeveer) gelijk verdeeld   35 48

man meer dan vrouw   . 10

man bijna alles   2 2

Bron: SCP (EMOP ’08)

Zijn we vandaag de dag wel af van ‘typische’ mannen- en vrouwentaken? Opnieuw is 
het antwoord ontkennend. Hoewel zich ook hier verschillen in de perceptie van man-
nen en vrouwen voordoen, is men het er over eens dat vrouwen vaker, zo niet bijna 
altijd, de was doen en schoonmaken. Klusjes rondom het huis en de financiële admi-
nistratie daarentegen liggen voornamelijk op zijn bordje. Een meer gelijke verdeling 
bestaat bij het doen van boodschappen en koken.  
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Wie doet welke taken? Hoogopgeleide vrouwen en mannen met een partner, 2008 
(in procenten, n=126)

Bron: SCP (EMOP ’08)

Vrouwen verrichten bijna een dag per week minder betaalde arbeid dan mannen en 
doen in veel gevallen meer in het huishouden. Hoe en waarom hangen deze zaken 
samen? 
 Samenwonen kent een economisch voordeel: het gezamenlijke huishoudinkomen 
stijgt en financiële lasten kunnen worden gedeeld. Voor vrouwen lijkt samenwonen 
grotere (schaal)voordelen te hebben dan voor mannen: hoewel hun persoonlijke inko-
men vaak daalt wanneer zij gaan samenwonen, wordt de financiële positie van vrou-
wen nadat zij gaan samenwonen bijna twee keer zo sterk als vóór het samenwonen 
(Kalmijn en De Vries 2008). 
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 Vrouwen lijken op die manier het beste van twee werelden te combineren. Het 
idee dat werken leuk is, maar niet zaligmakend en dat er meer is in het leven, lijkt 
door jonge vrouwen sterker omarmd te worden dan door mannen: veel jonge vrou-
wen zonder kinderen geven aan in deeltijd te (willen) werken om zo tijd voor leuke en 
andere dingen in het leven over te houden (Portegijs et al. 2008). 

Maar er is ook wel wat op af te dingen: zo hebben vrouwen vaker minder goed be-
taalde banen of worden ze voor hetzelfde werk minder goed betaald dan mannen. De 
sterkere inkomenspositie van de partner beïnvloedt wellicht de keuze van vrouwen om 
minder te gaan werken. Waarschijnlijk speelt ook mee dat deeltijdwerk voor vrouwen 
meer geaccepteerd is dan voor mannen. Het huishouden krijgen of nemen vrouwen 
er als ‘vanzelfsprekend’ bij, omdat men vindt dat het zo hoort (Portegijs et al. 2008). 
Vanwege de vroeg ingezette scheve taakverdeling en het ‘comparatief voordeel’ dat 
vrouwen dan hebben is het logisch dat opnieuw de vrouw minder gaat werken als er 
kinderen komen. Een en ander is niet zonder gevolgen voor de carrièremogelijkheden 
later in de loopbaan. Minder werken en meer genieten van het leven kan op de lange 
termijn ook minder positieve effecten tot gevolg hebben. De vraag is of en in hoeverre 
vrouwen zich hiervan bewust zijn en het ook als een werkelijk nadeel ervaren. 

In deze bijdrage werd duidelijk dat bij jonge hoogopgeleide samenwonende stellen 
vaak geen sprake is van een fifty/fifty taakverdeling. Is dat erg? Niet als vrouwen het 
beste van verschillende werelden willen combineren. Wel als de ‘vanzelfsprekend’ er 
insluipt, en later in het leven tot onbedoelde gevolgen leidt: de vraag die onbeant-
woord blijft, is welke ‘dinky’ nu het meest van de ongelijke taakverdeling geniet. Zij 
of hij?
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Koken op Venus en Mars

Verschillen mannen en vrouwen? In de keuken is het verschil in elk geval duidelijk 
zichtbaar. Vrouwen koken vaker en over het algemeen ook anders dan mannen. Een 
blik op de geschiedenis leert ons hoe deze verschillen tussen mannen en vrouwen zijn 
ontstaan en hoe ze langzaam veranderen.

Eeuwenlang zijn het de vrouwen die voor de dagelijkse maaltijd thuis zorgen. Ter-
wijl de man buitenshuis werkte, bleef de vrouw thuis en was zo de eerst aangewe-
zene om te koken voor het gezin. De kunst van het koken thuis werd bovendien 
lange tijd van moeder op dochter doorgegeven. De eerste kookboeken waren dan ook 
niet meer dan culinaire handreikingen, iedereen kende immers de basisrecepten en 
-bereidingswijzen.
 Aan het einde van de negentiende eeuw werd een begin gemaakt met het on-
derwijzen van het volk in het nut van voedzame en gezonde maaltijden. Dat wordt 
duidelijk geïllustreerd door deze zin uit de inleiding van een kookboek uit 1891: ‘De 
huismoeder moet meer doen dan enkel smakelijk koken; ze moet haar huisgenoten 
goed voeden’ (Van Otterloo 1990, 136). Ook de prijs van de ingrediënten en de gerech-
ten begon in deze tijd in de recepturen een rol te spelen. 
 Toen vrouwen vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw meer en meer buitens-
huis gingen werken, hadden zij geen zin om daarnaast ook voor het huishouden op 
te draaien. De huishoudelijke taken moesten beter worden verdeeld, en dat lukte ook 
ten dele. Het Tijdsbestedingsonderzoek van het SCP laat zien dat vrouwen sinds 1975 
inderdaad iets minder in het huishouden zijn gaan doen, terwijl het aantal mannen 
dat één of meer taken uitvoerde, groeide. Als we de verdeling van de taken echter 
nader bestuderen dan valt op dat mannen lang niet alle taken met evenveel enthousi-
asme op zich namen. Zij stortten zich vooral op koken en op de zorg voor de kinderen: 
bij uitstek de taken die door mannen het hoogst gewaardeerd worden, en waarmee zij 

Edith Dourleijn
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erkenning en goedkeuring van de buitenwereld kunnen krijgen (ASSR 2007). 
 Desondanks koken vrouwen nog altijd vaker dan mannen. Het aandeel mannen 
dat thuis een maaltijd bereidt, verdubbelde sinds 1975 van 20% naar 41% in 2005. 
Hier staat tegenover dat 84% van de vrouwen deze taak op zich neemt. Dat was 97% 
in 1975 (cijfers uit het TBO’75-’05). Misschien dat de Britse tv-kok Jamie Oliver kan 
bijdragen aan een nog minder scheve verdeling. Hij riep enkele maanden geleden 
vrouwen op hun man seks te ontzeggen als deze zich niet vaker in de keuken zou laten 
zien. 
 Het gegeven dat vrouwen nog altijd hoofdverantwoordelijk zijn voor de dagelijkse 
maaltijd, wordt ook weerspiegeld in wat zij koken. Het oude negentiende-eeuwse ada-
gio van goedkoop en voedzaam lijkt nog steeds bij de vrouwen van nu ingesleten. Uit 
de bundel Kokende vrouwen (Van den Berg et al., 2008), waarvoor vijftig hoogopgeleide 
werkende vrouwen uitgebreid bevraagd werden over hoe zij koken, blijkt dat vrouwen 
allereerst een voedzame en smakelijke maaltijd op tafel willen zetten. Daarbij willen 
de ondervraagde vrouwen ook hun verantwoordelijkheid nemen en zorgvuldig om-
gaan met wat Moeder Aarde voortbrengt. 

Tegenover dit zorgkoken van vrouwen staat het ‘showkoken’ van mannen, de be-
naming van de manier van koken die meer onder mannen is verbreid. Hierin staat 
de presentatie van het bereiden van het eten meer centraal dan de voedzaamheid 
ervan. Scherpe messen, hete pitten en bijzondere ingrediënten van exclusieve ‘adres-
jes’, daarmee wordt de show gestolen, zo valt op te maken uit de portretten in het 
boek Kokende Mannen (Van den Berg et al., 2006). Slechts een enkeling van deze vijf-
tig ondervraagde mannen blijkt thuis de hoofdverantwoordelijke voor de dagelijkse 
maaltijd. 
 Dit showkoken komt niet uit de lucht vallen. Mannen die kookten, zag je lange 
tijd alleen aan de hoven en bij de adellijke elite. Daar werkten zij als professionele kok 
in dienst van hun werkgever. Hoe hoger de status van de werkgever, hoe hoger de 
status van de kok. Om deze status werd onderling gestreden, dus probeerden de koks 
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elkaar letterlijk naar de kroon te koken door de ingewikkeldste en mooiste gerechten 
te verzinnen, met het ontstaan van de rijke Franse keuken tot gevolg.
 Ook in hotels en restaurants was het beroep van kok lange tijd voorbehouden aan 
mannen. Omstreeks 1900 werd het onder de gegoede burgerij mode om voor het 
eten uit eten te gaan, niet omdat men op reis was, en groeide ook in Nederland het 
aantal hotels en restaurants (De Moor 1999 et al). Hoewel koks in die tijd onder heel 
andere omstandigheden werkten dan hedendaagse koks, kok blijft onveranderd een 
fysiek zwaar beroep met lange werktijden en veel stress. Niet een beroep dat vrouwen 
aansprak toen ze en masse de arbeidsmarkt gingen betreden; zij waren juist blij niet 
meer aan het aanrecht te hoeven staan. 
 Maar met de emancipatie in het huishouden, emancipeert ook de professionele 
keuken. Steeds meer jonge vrouwen kiezen voor de koksopleiding en ook aan de culi-
naire top zijn vrouwen niet meer alleen gastvrouw/sommelier. 
 
Lange tijd was de verdeling in de keuken zeer strikt: vrouwen zorgden thuis achter 
het aanrecht voor een voedzame en goedkope maaltijd, terwijl mannen hun culinaire 
kunsten met name in de professionele keukens vertoonden. Enkele decennia geleden 
begon hier langzaam verandering in te komen. Mannen koken vaker thuis, nu ook 
voor de dagelijkse maaltijd, terwijl meer vrouwen zich aandienen in de culinaire 
top van Nederland. Zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin is de scheiding der 
seksen in de keuken kleiner geworden, maar helemaal ongedaan gemaakt is deze nog 
niet. Op Venus wordt nog vooral aan Moeder Aarde en haar bewoners gedacht, ter-
wijl op Mars de hete pitten met groot vertoon onder controle worden gehouden. 

Met dank aan Andries van den Broek voor het analyseren van de meest recente gegevens uit het 
Tijdsbestedingsonderzoek ten behoeve van deze bijdrage.
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Muziek voor hem en muziek voor haar?

Mijn drummende partner ging met een heuse rockband door Europa touren. Bij het 
eerste concert in Nederland kwam ik kijken. Ze stonden in het voorprogramma van 
een Amerikaanse ‘stonerrock’- of ‘stonermetal’-band (ik had hier ook nog nooit van 
gehoord). Halverwege het optreden van de Amerikanen keek ik om me heen en zag 
dat ik zo ongeveer de enige vrouw in de hele zaal was. Betekent dit dat er zoiets als 
mannenmuziek bestaat? Zou er ook vrouwenmuziek bestaan? Kortom: houden man-
nen en vrouwen van andere muziek en bezoeken ze andere concerten?

Over smaakvoorkeuren in muziek is vooral onderzoek gedaan onder jongeren 
en studenten. Jongens en meisjes blijken inderdaad te verschillen in hun muziek- 
preferenties en de resultaten zijn tamelijk cliché. Meisjes houden meer van hit- 
parademuziek en pophits, dansbare muziek zoals disco en soul, en klassieke muziek.  
Hun voorkeuren liggen dus bij de lichtere, melodische en zanggeoriënteerde muziek-
stijlen die verhalen over relaties en emoties. Wat jongens daarentegen meer aanspreekt, 
is stevige, rebellerende muziek met een versterkte bas zoals rock, hard rock, heavy  
metal en blues (Ter Bogt 1997; Russell 1999; Bokkinga 2004; Colley 2008).
 Desondanks zijn er een paar opmerkelijke uitzonderingen op de regel, zoals pop-
professor Tom ter Bogt opmerkte in een interview met FRET, tijdschrift van het 
Nationaal Pop Instituut. Zo is gothic metal een meer vrouwelijke variant binnen de 
metal waaraan melodieuze elementen zijn toegevoegd en waarbij de leadzang is over-
genomen door een vrouw. En waren het vroeger vooral de meisjes die graag dansten, 
de komst van dance heeft daar verandering in gebracht. Ter Bogt: ‘Dance is in die 
zin wel bijzonder, omdat dit de eerste muzieksoort was waar jongens massaal op 
gingen dansen. Bij gabber was dat helemaal duidelijk, dat was een échte jongens-
scene’ (Bokkinga 2004).
 

Maaike den Draak
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Gillende tienermeisjes tijdens concert.
 © Joyce van Belkom / HH
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Zoals al eerder aangegeven, is het meeste onderzoek naar genderverschillen in mu-
ziekvoorkeuren gedaan onder jongeren en studenten. Iedereen weet dat met name 
tieners gevoelig zijn voor imago en de druk van vrienden en leeftijdsgenoten. Toch 
zijn er aanwijzingen dat muziekvoorkeuren die in de jeugd gevormd zijn op volwas-
sen leeftijd blijven bestaan (Russell 1999; Ter Bogt 2008). Longitudinaal onderzoek 
laat zien dat muziekpreferenties bij Nederlandse adolescenten en jongvolwassenen 
over een langere periode stabiel zijn. Bovendien worden de smaken stabieler naar-
mate jonge mensen ouder worden (Ter Bogt 2008).
 Voor een analyse van preferenties onder de volwassen bevolking zijn geen di-
recte gegevens beschikbaar over stijlvoorkeuren, maar in het Aanvullend Voorzienin-
gengebruik Onderzoek (AVO) 2007 1 en de Vlaamse survey ‘Cultuurparticipatie in 
Vlaanderen 2003-2004’ 2 zit wel informatie over luistergedrag en concertbezoek naar 
muziekstijl.

Wat betreft luistergedrag ben ik helaas genoodzaakt me te beperken tot een basale  
indeling in muziekcategorieën. In Vlaanderen kennen frequente luisteraars 3 
van klassieke muziek en lokaal georiënteerde populaire muziek (Vlaamse muziek,  
chanson, fanfare e.d.) een lichte oververtegenwoordiging van vrouwen, ter-
wijl onder de liefhebbers van internationaal georiënteerde populaire muziek  
(waaronder rock, jazz en dance) mannen zijn oververtegenwoordigd (Decraene  
et al. 2007). De verschillen zijn statistisch significant, maar erg klein.
 In Nederland vinden we een significant, en tevens klein verschil in het luisteren 
naar geluidsdragers met pop/rock/wereldmuziek. Dat doen meer mannen wel eens 
dan vrouwen (79% versus 76%, p<0,05) (SCP, AVO’07). Wanneer we echter rekening 
houden met het effect van leeftijd en opleidingsniveau, dan valt het verschil weg en ook 
voor het luisteren naar klassieke muziek kunnen we geen genderverschil constateren.

1  Hier: Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder.
2  Vlaamse bevolking van 14 tot en met 85 jaar.
3  In de voorgaande maand minstens een paar keer geluisterd. 
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Er is gecorrigeerd voor het effect van leeftijd en opleidingsniveau. Vrouwen zijn de referentiegroep. Een odds ratio van 1 betekent dat de 
kans voor een man om het type evenement te bezoeken even groot is als de kans voor een vrouw. Een odds ratio ≠ 1 betekent dat de 
kans kleiner/groter is.

*p<0,05; **p<0,001

 De Vlaamse studie neemt verder een aantal verschillen waar tussen mannen en 
vrouwen in concertbezoek, maar wanneer rekening gehouden wordt met leeftijd en 
opleiding dan zijn de verschillen voor klassieke muziek, opera en pop/rock niet signi-
ficant (Decraene et al. 2007; Lievens en Waege 2007).
 Nu laat onderzoek zien dat vrouwen cultureel actiever zijn dan mannen. Dit zou 
een vertekend beeld kunnen geven. In Vlaanderen blijkt dat echter niet het geval te 
zijn waar het muziekevenementen betreft (Decraene et al. 2007). In Nederland be-

Samenhang tussen geslacht en muziekstijl, bezoekers van muziekevenementen van 
16 jaar en ouder, 2007 (in odds ratios) (n=2.789)

Bron: SCP (AVO’07)
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zochten vrouwen in het voorgaande jaar wel vaker een muziekevenement dan man-
nen (61% versus 56%, p<0,001). Daarom zoom ik in op het muziekpubliek. De kans 
dat vrouwelijke bezoekers een musical of klassiek concert bezochten was groter dan 
die voor mannelijke concertgangers (zie figuur). De mannelijke bezoekers gingen ver-
houdingsgewijs vaker naar een dancefeest, een jazzconcert of een pop-/rock-/blues-
band.

Al met al lijken mannen en vrouwen in Nederland (en Vlaanderen) niet zo heel veel in 
hun muzieksmaken te verschillen. Maar ondertussen was ik wel de schaarse vrouw in 
het stonermetalpubliek. De mannen zagen het niet; zij gingen volledig op in de mu-
ziek. Zelf werd ik na drie nummers enigszins neerslachtig van het agressieve geluid en 
hield ik het voor gezien. De gratis cd staat nog in het cellofaan in de kast.
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Post-fordistisch werk: een mannenwereld? 

In de aard en organisatie van het werk hebben zich de afgelopen decennia belangrij-
ke verschuivingen voorgedaan. De industriële samenleving is getransformeerd naar 
een dienstensamenleving, het gemiddelde opleidingsniveau van de beroepsbevolking 
is gestegen, en er is sprake van snelle technologische ontwikkelingen (Steijn 2001). In 
de organisatie van het werk wordt in reactie op deze veranderingen steeds meer na-
druk gelegd op bijvoorbeeld het werken in teams, een grote mate van autonomie voor 
werknemers, prestatiebeloning, scholing en zelfontplooiing. Deze ontwikkeling in de 
wijze waarop het werk is georganiseerd, wordt vaak aangeduid met ‘post-fordistisch’ 
(DiPrete et al. 2002). In de managementliteratuur wordt het post-fordisme veelal 
toegejuicht: het werk zou er leuker en interessanter op worden. Ook voor de arbeids-
marktkansen van vrouwen zou het een gunstige ontwikkeling zijn, omdat de trend 
naar meer autonomie en flexibiliteit de combinatie van werk en zorg makkelijker 
maakt. 
 In deze bijdrage wordt onderzocht of vrouwen inderdaad relatief vaak werkzaam 
zijn in post-fordistisch werk. We maken hiervoor gebruik van de Time Competition 
Survey, een onderzoek onder 1114 werknemers in 30 Nederlandse organisaties (Van 
der Lippe en Glebbeek 2003). Hierbij is de post-fordistische wijze van organiseren 
gemeten aan de hand van acht indicatoren (zie voor een toelichting Van Echtelt 
2007). Kenmerkend voor deze wijze van organiseren zijn, zoals gezegd, ondermeer 
een grote mate van autonomie, flexibiliteit in waar en wanneer het werk gedaan kan 
worden, gevarieerd en uitdagend werk, werken in teams, en afgerekend worden op 
prestaties. Deze kenmerken blijken vaak samen te gaan waardoor het mogelijk is de 
indicatoren in één schaal op te nemen. Beroepsgroepen die hoog scoren op de schaal 
zijn bijvoorbeeld: architecten, wetenschappers en consultants, terwijl beroepen als 
postbezorger, verzorgende en politieagent een lage waarde aannemen. 

Patricia van Echtelt
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Onderstaande figuur geeft de relatie weer van de mate waarin het werk als post-
fordistisch kan worden beschouwd en het percentage vrouwen dat werkzaam is in dat 
type werk. Hiertoe is bovengenoemde schaal opgedeeld in vier delen die elk een gelijk 
aandeel respondenten bevat (kwartielen), waarbij het laagste kwartiel is aangeduid 
met ‘– –’ en het hoogste kwartiel met ‘++’. Uit de figuur blijkt dat naarmate het werk 
meer post-fordistisch is, er beduidend minder vrouwen in werkzaam zijn. De sekse-
verschillen gelden overigens ook voor alle afzonderlijke kenmerken van post-fordis-
tisch werk: vrouwen werken bijvoorbeeld minder vaak in banen met veel autonomie 
en in banen waar het werk ook buiten de werkplek gedaan kan worden. 

Percentage vrouwen naar de mate waarin het werk post-fordistisch is

Bron: Time Competition Survey 2003
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De veronderstelling dat het post-fordisme nieuwe kansen biedt voor vrouwen op de 
arbeidsmarkt blijkt dus niet zondermeer op te gaan. Vrouwen hebben de afgelopen 
decennia een inhaalslag gemaakt wat betreft hun opleidingsniveau. Een gebrek aan 
kwalificaties zou hen nauwelijks in de weg hoeven te staan om in dit type werk werk-
zaam te zijn. Wat houdt vrouwen dan buiten deze banen? Het antwoord ligt wellicht 
in de mogelijke keerzijde van post-fordistisch werk (Perlow 1999). Post-fordistisch 
werk wordt weliswaar gekenmerkt door veel autonomie in waar en wanneer het werk 
uitgevoerd kan worden, maar tegelijkertijd houdt de werkgever door de structuur 
van het werk indirect wel een vinger aan de pols. Wat telt, is het resultaat en daarop 
worden werknemers ook afgerekend. Het gevolg hiervan kan zijn dat de verleiding (of 
de noodzaak) veel uren te maken om bij te kunnen blijven toeneemt. De verworven 
flexibiliteit in post-fordistisch werk lijkt in plaats van een extra mogelijkheid een eis 
te worden. Als je als werknemer niet altijd beschikbaar bent, kom je niet meer in 
aanmerking voor het werk. En juist die continue beschikbaarheid lijkt voor vrouwen 
moeilijk te zijn. Zorg- en huishoudelijke taken komen immers nog altijd vooral voor 
rekening van de vrouw. 
 Om deze mogelijke verklaring voor het geringe aandeel vrouwen in post-fordis-
tisch werk te staven, zijn in onderstaande tabel de correlaties weergegeven tussen 
post-fordistisch werk, arbeidsduur, sekse en een aantal andere werkgerelateerde ken-
merken. De eerste kolom laat het verschil zien tussen vrouwen en mannen op de 
genoemde kenmerken. De negatieve samenhang met post-fordistisch werk geeft aan 
dat vrouwen relatief weinig werkzaam zijn in dit type banen. Verder zien we dat 
vrouwen in onze data lager zijn opgeleid dan mannen, maar dit verschil is niet groot. 
Wel hebben vrouwen duidelijk minder vaak een leidinggevende positie. Ten slotte laat 
de eerste kolom zien dat vrouwen minder uren werken dan mannen. Dit geldt voor de 
contractuele arbeidsduur, maar ook voor het aantal overuren.
 De tweede kolom geeft weer hoe post-fordistisch werk samenhangt met de ge-
noemde kenmerken. Uit de positieve samenhang met opleidingsniveau is op te maken 
dat het hier vaak gaat om de hogere, kennisintensieve functies. Ook leidinggevende 
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posities zijn relatief vaak te beschouwen als post-fordistisch. Zoals eerder aangegeven, 
gaat het bij post-fordistisch werk echter zeker niet alleen om de hogere management-
functies binnen bedrijven, maar veeleer om bijvoorbeeld kenniswerkers en profes-
sionals. Er is hier dus sprake van meer dan het zogenoemde ‘glazen plafond’. Tot slot 
blijkt uit de tabel dat er inderdaad een duidelijke samenhang is tussen post-fordistisch 
werk en het aantal uur dat werknemers aan arbeid besteden. Niet alleen de contractu-
ele arbeidsduur is hoog in dit type werk, maar ook is er een duidelijke relatie met het 
aantal uren dat werknemers overwerken (zie ook Van Echtelt et al. 2009). Het is niet 
onwaarschijnlijk dat juist deze tijdgulzige aard van post-fordistisch werk een ‘man-
nenwereld’ maakt.

Correlaties tussen sekse, post-fordistisch werk en overige werkgerelateerde kenmerken

    1  2  3  4  5  6

1 sekse (0=man 1 = vrouw) 1     

2 post-fordistisch werk (schaal van 8 indicatoren) -.28 1    

3 opleidingsniveau -.09 .53 1   

4 leidinggevende positie -.19 .10 .11 1  

5 contractuele uren -.45 .42 .10 .19 1 

6 overwerk (in uren) -.29 .39 .31 .23 .28 1
    .  

1 De getoonde correlaties zijn alle statistisch significant (p < .05)

Bron: Time Competition Survey 2003
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Waarom ontvangen veel meer vrouwen dan mannen zorg?

Vrouwen zorgen hun hele leven, voor zichzelf, hun man en hun kinderen. Maar wan-
neer zij ouder worden, hebben zij zelf zorg nodig. Zelfs meer dan mannen, zo blijkt. 
Dit is tegen de verwachting in. In Nederland wonen iets meer vrouwen dan mannen: 
52% van de bevolking van dertig jaar en ouder is vrouw. Je zou dan ook verwachten 
dat je iets meer vrouwen dan mannen aantreft onder degenen die zorg ontvangen. 
Maar wat blijkt: er zijn veel meer vrouwen die zorg ontvangen dan mannen. 68% van 
de zorggebruikers is een vrouw (zie figuur 1). Hoe komt dat?

Figuur 1 Gebruik van verpleging en verzorging van mannen en vrouwen

Evelien Eggink en Isolde Woittiez 
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 Met zorg bedoelen we hier verpleging en verzorging. Dat bestaat uit door de 
AWBZ gefinancierde thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg aangevuld 
met door de Wmo gefinancierde huishoudelijke hulp. Verder rekenen we onder ver-
pleging en verzorging ook onbetaalde informele hulp en privaat betaalde particu-
liere hulp. We kijken telkens naar de bevolking van dertig jaar en ouder. We zien in 
figuur 1 verder dat het grote aandeel vrouwen niet slechts bij één zorgtype voorkomt, 
maar zichtbaar is bij alle onderscheiden zorgvormen. 

Er wonen bijvoorbeeld veel meer vrouwen dan mannen in een verpleeg- of verzor-
gingshuis. Het is algemeen bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting heb-
ben dan mannen. Hierdoor zijn er gewoon meer oudere vrouwen dan mannen. Als 
we rekening houden met de hogere leeftijd van vrouwen, vinden we dan ook geen 
verschil meer tussen mannen en vrouwen. Dus: er wonen meer vrouwen in tehuizen 
dan mannen doordat er meer oudere vrouwen zijn. 
 Meer in het algemeen is het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrou-
wen een belangrijke oorzaak voor het verschil in zorggebruik. Het aantal 85-plussers 
onder oudere vrouwen (65-plus) is twee keer zo hoog als onder mannen (zie figuur 
2). Het percentage verweduwden onder oudere vrouwen is meer dan drie keer zo 
hoog als onder mannen. Veel vrouwen overleven immers hun man. Tot slot gaat het 
ouder worden en het hebben van fysieke beperkingen ook hand in hand: het aantal 
vrouwen met beperkingen is ruim anderhalf keer zo hoog als het aantal mannen met 
beperkingen. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van verpleging en verzorging hoger 
is onder oudere ouderen, alleenstaanden en mensen met fysieke beperkingen. Al deze 
factoren wijzen dus in de richting van een hoger zorggebruik van vrouwen.

Op de constatering dat het hogere zorggebruik van vrouwen vooral komt doordat er 
meer oudere vrouwen zijn, is maar één uitzondering, en dat is de huishoudelijke ver-
zorging. De reden dat vrouwen dat vaker ontvangen dan mannen is namelijk niet dat 
ze ouder zijn. Komt het dan door het grotere aantal alleenstaande vrouwen? Ja, dat is 
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Figuur 2 Aandelen van 85-plussers, verweduwden en beperkten in de 65-plus bevolking, naar geslacht
  (in procenten)

een deel van de verklaring, maar ook wanneer we rekening houden met verschillen in 
leeftijd en leefsituatie vinden we dat meer vrouwen dan mannen huishoudelijke hulp 
ontvangen. Een andere mogelijke verklaring is dat thuiswonende vrouwen ernstiger 
beperkt zijn dan mannen van dezelfde leeftijd en in dezelfde leefsituatie. Maar ook 
wanneer we rekening houden met verschillen in gezondheid (fysieke beperkingen en 
aandoeningen) vinden we nog altijd dat meer vrouwen dan mannen huishoudelijke 
hulp ontvangen. Mensen met een hoge opleiding of een hoog inkomen blijken min-
der vaak zorg te gebruiken, zeker ook minder vaak huishoudelijk zorg. Maar ook de 
verschillen in opleidingsniveau en inkomen tussen mannen en vrouwen leveren geen 
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voldoende verklaring voor de verschillen in gebruik: het verschil in het krijgen van 
huishoudelijke hulp tussen mannen en vrouwen blijft bestaan. 
 Pas als we de groep thuiszorggebruikers in tweeën delen door een onderscheid te 
maken tussen samenwonenden en alleenstaanden (al dan niet verweduwd), zien we 
dat het verschil tussen mannen en vrouwen verdwijnt. Alleenstaande mannen ont-
vangen even vaak huishoudelijke hulp als alleenstaande vrouwen. Daarentegen is het 
bij de samenwonenden zo dat vrouwen vaker dan mannen huishoudelijke hulp ont-
vangen. Blijkbaar lukt het vrouwen met een zorgbehoeftige man wel om huishouden 
te doen, maar lukt dat mannen met een zorgbehoeftige vrouw niet. Daarom ontvan-
gen zorgbehoeftige vrouwen vaker huishoudelijke hulp dan zorgbehoeftige mannen.
 Op zich is het contra-intuïtief dat zorgbehoeftige vrouwen vaker huishoudelijke 
hulp krijgen dan zorgbehoeftige mannen. Immers, vrouwen doen van oudsher meer 
in het huishouden dan mannen, en daarom zouden zij daarvoor ook minder snel hulp 
nodig hebben. Wat we hier zien, is dat de rolverdeling wat betreft het doen van het 
huishouden nog steeds tamelijk ongeëmancipeerd is, althans voor de groep samen-
wonenden met een zorgbehoevende in het huishouden. Nu is die groep ook van een 
generatie waarin het standaard was dat de vrouw het huishouden runde. Als zij dat 
niet meer kan, moet er dus hulp van buiten komen. Dat neemt overigens niet weg dat 
er natuurlijk ook mannen zijn die huishoudelijke taken overnemen als hun vrouw 
ziek wordt. En misschien gaat dat voor de nieuwe generatie ouderen zelfs steeds meer 
gelden. Toch kan het geen kwaad als vrouwen hun mannen aansporen evenveel in 
het huishouden te doen als zij. Dan hoeft niet meer, bij de eerste de beste ziekte van 
de vrouw, hulp van buiten ingeroepen te worden. 
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Sekseverschillen in de sport – ladies on the move 

‘Vrouwen en sport’ is zoiets als ‘mannen en koken’: tegenwoordig een veelvoor- 
komende maar van oudsher ongebruikelijke combinatie. In het oude Griekenland, 
waar het fenomeen sport zijn oorsprong kent, waren vrouwen niet gewenst op het 
sportveld. Het waren de jongemannen die het sinds 776 v. Chr. tijdens de Olympi-
sche Spelen tegen elkaar opnamen in het vuistvechten, hardlopen, speerwerpen, ver-
springen en worstelen. Vrouwen mochten daar niet bij aanwezig zijn, laat staan deel- 
nemen. Met de opkomst van het christelijk geloof werden de Olympische Spelen in 
393 na Chr. afgeschaft en daarmee verdween het begrip sport voor vijftien eeuwen uit 
beeld (Dekkers 2006). Sporten werd onchristelijk, onzedelijk en ongepast gevonden. 
 In de negentiende eeuw kwam sport op in Nederland, met name vanwege de 
mogelijke positieve gezondheidseffecten. Ook bij deze herontdekking van de sport 
werden vrouwen in eerste instantie buitenspel gezet. Intensieve lichamelijke bewe-
ging zou een positief effect hebben op zowel de fysieke als mentale ontwikkeling van 
jongens en mannen, maar daarentegen een schadelijke uitwerking kunnen hebben 
op vrouwen (Elling 2003). Uitingen van fysieke inspanning (bijvoorbeeld zweten of 
hijgen) en onkuise bewegingen werden voor vrouwen ongepast en aanstootgevend 
gevonden. Toch drongen vrouwen, vooral die uit de hogere sociale klassen, langzaam 
door in de diverse gymnastiek- en sportverbanden. Het sportveld was namelijk een 
goede ontmoetingsplek voor mogelijke huwelijkspartners. Bovendien dachten artsen 
dat matige fysieke inspanning mogelijk een gunstig invloed zou kunnen hebben op de 
baar- en zorgcapaciteiten van vrouwen. 
 De verdere opkomst van vrouwen in de sport wordt aardig gereflecteerd in de 
deelnamecijfers van vrouwen aan de Olympische Spelen. Aan de eerste moderne 
Olympische Spelen van 1896 mochten vrouwen nog niet meedoen – al liep ook toen al 
een als man verkleedde Griekse vrouw de marathon uit. Toen in 1900 de Olympische 
Spelen in Parijs plaatvonden, mochten vrouwen voor het eerst officieel deelnemen, zij 

Carlijn Kamphuis
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het uitsluitend in het golf- en tennistoernooi. In de Olympiades daarna werden vrou-
wen ook toegelaten tot het boogschieten, kunstschaatsen, zwemmen, schermen en 
de gymnastiek en atletiek. Het aandeel vrouwelijke deelnemers aan de Olympische 
Spelen groeide echter maar langzaam: van 9% in 1948 naar 14% in 1968, tot 26% 
weer twintig jaar later in 1988, en een record aandeel vrouwen van 42% in 2008 in 
Beijing (IOC 2008). 
 Hoewel het in de (aandacht van de media voor) topsport nog steeds voornamelijk 
om prestaties van mannen draait – Amerikaans onderzoek laat zien dat 90% van 
alle sportzendtijd wordt besteed aan mannelijke sporters (Duncan en Messner, 2005) 
– gaat het er in de Nederlandse amateursport tegenwoordig gelijkwaardiger aan toe. 
Dit blijkt onder meer uit de meest recente sportdeelnamecijfers zoals gepresenteerd 
in de Rapportage sport 2008 (Kamphuis en Van den Dool, 2008). In 1979 vielen de 
verschillen in sportdeelname tussen mannen en vrouwen nog in het voordeel van de 
mannen uit: 56% van de Nederlandse mannen deed aan sport tegenover 50% van 
de Nederlandse vrouwen (zie onderstaande figuur).1 Waar in de jaren negentig de 
verschillen tussen mannen en vrouwen in sportbeoefening nihil werden, daar lopen 
sinds het nieuwe millennium de vrouwen met een deelnamepercentage van 72% zelfs 
vóór op de mannen (69%). 

Als de sportdeelnamecijfers van vrouwen in het algemeen stijgen, dan moet dat ook 
terug te zien zijn in de man-vrouwverdeling van specifieke sporten. Betekent dit dat 
vrouwen langzaam ook de van oudsher typische mannensporten veroveren? Of wor-
den juist de typische vrouwensporten door nóg meer vrouwen dan voorheen beoe-
fend? 

1 Sportdeelname betekent hier: minimaal één keer per jaar aan sport doen. In recenter onderzoek gaat men echter uit 
van de Richtlijn SportOnderzoek Nederland (RSO) om sportdeelname te definiëren. Deze RSO-definitie schrijft voor 
dat men minimaal twaalf keer per jaar aan sport moet doen om als sporter geclassificeerd te worden. Sportdeelname 
wordt echter pas sinds 2003 zo gemeten. Om een trend over de tijd te kunnen weergeven worden hier daarom de 
resultaten voor sportdeelname met de brede definitie van minimaal één keer sporten per jaar weergegeven.
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Bron: SCP (AVO: 1979-2007)

 In onderstaande tabel wordt voor de jaren 1979 tot en met 2007 het aandeel 
mannen onder de beoefenaars van een reeks sporten weergegeven. De sporten zijn 
gerangschikt naar de meest actuele cijfers (2007) in drie categorieën: typische man-
nensporten (dat wil zeggen: een aandeel mannen van 60% of meer), mannen- en 
vrouwensporten (aandeel mannen tussen de 59-41%) en typische vrouwensporten 
(aandeel mannen van 40% of minder). Bij een aantal sporten uit de eerste categorie 
zijn mannen sinds jaar en dag sterk oververtegenwoordigd. Dit geldt onder andere 
voor de auto- en motorsport en voor voetbal. Toch neemt sinds halverwege de jaren 
negentig het enorme overwicht van mannen bij het voetbal langzaam wat af. Ook bij 
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   Aandeel mannen (t.o.v. vrouwen) onder beoefenaars van de betreffende sport, 1979-2007, 
sportende bevolking 6-79 jaar, in procenten
  
  1979  1983  1987  1991  1995  1999  2003  2007
mannensport (anno 2007)
auto-, motorsport 86 89 86 84 79 82 84 90
zaalvoetbal 95 93 93 94 90 89 88 85
veldvoetbal 92 90 89 91 88 86 85 77
vecht- of verdedigingssport 79 80 76 76 76 67 66 68
golf    66 63 66 67 67
squash     60 69 72 65
basketbal 63 64 63 63 71 70 67 63
tafeltennis 69 71 67 72 70 68 69 60
softbal, honkbal    54 64 59 54 60
mannen- en vrouwensport (anno 2007)
wielrennen, toerfietsen 52 53 52 59 57 56 59 58
tennis 52 53 53 56 55 57 59 57
atletiek 70 69 65 66 62 65 55 55
zeilen, roeien, kanoën, surfen 62 60 64 65 60 62 59 55
hardlopen, joggen, trimmen 66 64 63 63 62 66 60 54
schaatsen 51 54 55 54 55 52 55 48
hockey 60 60 55 48 55 55 52 46
korfbal 46 35 44 44 46 45 49 45
zwemmen 48 48 45 44 44 44 45 44
badminton 50 50 49 49 50 50 49 44
volleybal 54 52 49 56 55 54 54 42
fitness, aerobics    29 31 37 39 41
vrouwensport (anno 2007)      
handbal 41 37 49 43 43 41 41 40
wandelsport, nordic walking  46 47 45 47 46 46 45 40
skeeleren, skaten      43 42 36
paardrijden 34 36 27 25 26 23 23 28
gymnastiek, turnen 26 22 20 23 26 24 25 26
        
Bron: SCP (AVO 1979-2007; met dank aan de analyses van Remko van den Dool van het W.J.H. Mulier Instituut, ‘s-Hertogenbosch). 
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de vecht- en verdedigingssporten en squash, basketbal en tafeltennis zien we dat het 
aandeel vrouwen steeds meer toeneemt – al blijven dit anno 2007 nog steeds sporten 
waarin mannen de boventoon voeren.
 Anders is dit voor sporten uit de derde categorie, de typische vrouwensporten. Bij 
paardrijden, gymnastiek en turnen zijn mannen al sinds eind jaren zeventig ruim in 
de minderheid zijn: zo’n driekwart van de beoefenaars van deze sporten is vrouw. Bij 
wandelen, skeeleren en skaten zien we dat het aandeel vrouwen de laatste jaren flink 
is toegenomen en dat deze sporten duidelijk vervrouwelijken. Ook handbal verschuift 
langzaam naar een meer typische vrouwensport.
 Als we ten slotte naar de middelste categorie sporten kijken, sporten die door 
ongeveer evenveel mannen als vrouwen worden beoefend, dan zien we ook hier het-
zelfde patroon: vrouwen winnen terrein. Atletiek, watersporten, hardlopen, schaat-
sen, hockey en volleybal kennen van oudsher (ruim) meer mannelijke beoefenaars, 
maar dit aandeel loopt sterk terug of is inmiddels al lager dan het aandeel vrouwen. 
Wielrennen en tennis daarentegen lijken, over de jaren heen gezien, min of meer sta-
biel op een wat hoger aandeel mannen te kunnen blijven rekenen, terwijl bij korfbal, 
zwemmen en badminton het aandeel vrouwen groter blijft. Slechts voor één sport 
tekent zich een duidelijke trend af die tegen het algemene beeld ingaat: fitness en 
aerobics.2 Waar dit vanaf de eerste meting in 1991 een duidelijke vrouwensport was 
met een aandeel mannen van slechts 29%, is het aandeel mannen over de jaren heen 
opgeklommen tot 41%. 
 Een enkele uitzondering daar gelaten is het algehele beeld eenduidig: vrouwen 
veroveren de Nederlandse amateursport. Of het bij de niet-professionele sport blijft, 
of dat ook (de verslaggeving van) de topsport meer oog voor dames krijgt, dat zal de 
tijd moeten leren. Hoe dan ook: de Nederlandse media konden tijdens de afgelopen 

2 Door de overkoepelende term ‘fitness/aerobic’ die in het onderzoek is toegepast, is het niet mogelijk om sekse-
specifieke verschillen in de beoefening van fitness en aerobics zichtbaar te maken, al zullen deze er ongetwijfeld 
zijn (mannen doen vaker aan fitness om hun spiermassa te trainen, terwijl vrouwen liever aan hun algehele conditie 
werken tijdens aerobicslessen). 
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drie zomeredities van de Olympische Spelen met geen mogelijkheid om de dames 
heen: van de 25 (Sydney 2000), 22 (Athene 2004) en 16 (Beijing 2008) Nederlandse 
medailles ging steeds de meerderheid (respectievelijk 14, 13 en 12 medailles) naar 
dames of damesploegen. Wordt de 21ste eeuw de eeuw van de vrouwensport?
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Drempel jeugdzorg te hoog voor meisjes 
of te laag voor jongens?

‘Meer aandacht voor meisjes in jeugdbeleid,’ kopte de Telegraaf op 10 november 2008. 
Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Jeugd en Gezin wees 
het PvdA-kamerlid Bouchibti erop dat de laatste tijd de aandacht vooral uitgaat naar 
probleemjongens en de overlast die zij veroorzaken. Voor de problemen van meisjes 
is beduidend minder belangstelling. Dit moet veranderen, aldus Bouchibti in de Tele- 
graaf (10-11-2008). Er zou meer aandacht voor meisjes en hun problemen moeten 
komen.
 Het jeugdbeleid van minister Rouvoet vertrekt vanuit het motto: ‘Alle kansen voor 
alle kinderen.’ Om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren vergelijkbare kansen 
hebben om gezond en veilig op te groeien en later hun steentje bij te dragen aan de 
samenleving is het onderkennen van verschillen tussen groepen jongeren van groot 
belang (DJenG, 2007, 2008). Sommige jongeren hebben nu eenmaal meer of andere 
duwtjes in de rug nodig dan andere. Het jeugdbeleid moet hier gevoelig voor zijn, wil 
het beleid iedere jeugdige kunnen bereiken en ieder kind alle kansen bieden. Maar 
over verschillen tussen jongens en meisjes wordt in dit verband nauwelijks gesproken. 
Niet in de algemene beleidsnota Alle kansen voor alle kinderen (DJenG, 2007). Niet in 
de beleidsbrief Diversiteit in het Jeugdbeleid (DJenG/AJG, 2008). ‘Diversiteit’ wordt in 
beide documenten zeer eenzijdig ingevuld. Het wordt vooral geïnterpreteerd in ter-
men van verschillen in culturele achtergrond, waarbij de aandacht primair uitgaat 
naar de (niet geziene) problematiek van migrantenkinderen. In de beleidsbrief wordt 
slechts één keer opgemerkt dat er voor migrantenkinderen ‘verschillen (zijn) tussen 
jongens en meisjes in de aard van problemen en de aanpak’. Over het hoe en wat 
wordt verder niks gezegd, net zo min als over de verschillen die op dit punt bestaan 
tussen autochtone jongens en meisjes. Hoe zit het eigenlijk met deze verschillen en 
hoe werken zij door in het gebruik van jeugdhulpverlening?

Hetty van Kempen en Elke Zeijl
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Jongens- en meisjesproblemen 
Dat meisjes anders met moeilijkheden en conflicten omgaan dan jongens en daar-
bij andersoortige problemen ontwikkelen, is een oud, maar tegelijkertijd nog 
steeds actueel gegeven. Figuur 1 en 2 bevatten resultaten uit het Health Behavior in 
Schoolaged Children (HBSC) onderzoek uit 2005, waarin aan jongeren is gevraagd 
of ze zich angstig of ongelukkig voelen, vaak driftig zijn, vaak vechten enzovoort. 
Figuur 1 toont de emotionele problematiek onder jongens en meisjes in de leeftijd 
van 11 tot en met 16 jaar. De verschillen zijn aanzienlijk. Op al de onderzochte 
leeftijden komen emotionele problemen vaker voor bij meisjes dan bij jongens. 

Figuur 1 Percentage jeugdigen met emotionele problematiek, uitgesplitst naar geslacht (2005)

Bron: HBSC 2005 (Universiteit Utrecht/Trimbos/SCP)
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Naarmate ze ouder worden, worden de verschillen alleen maar groter. Meisjes krijgen 
gedurende de tienertijd aanzienlijk vaker last van deze problemen. Er is sprake van 
een sterk stijgende lijn. Bij de jongens zijn er geen duidelijke veranderingen. Tussen de 
11 en 13 jaar daalt het aantal jongens met emotionele problemen iets om vervolgens 
weer iets te stijgen op 14-jarige leeftijd en na het 14de levensjaar weer iets te dalen. 
Deze verschillende ontwikkelingen hebben als resultaat dat meisjes omstreeks hun 
16de levensjaar ruim vijf keer zo vaak emotionele problemen hebben dan jongens.

Figuur 2 Percentage jeugdigen met gedragsproblematiek, uitgesplitst naar geslacht (2005)

Bron: HBSC 2005 (Universiteit Utrecht/ Trimbos/ SCP)
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Figuur 2 geeft inzicht in de gedragsproblemen van jongens en meisjes. Voor alle leef-
tijden geldt dat jongens vaker gedragsproblemen hebben dan meisjes. Terwijl het 
aantal meisjes met emotionele problemen sterk groeit tijdens de tienerjaren, geldt 
dat voor de omvang van de groep jongens met gedragsproblemen niet. Na het 14de 
levensjaar neemt het percentage jongens met gedragsproblemen zelfs iets af.

Jongens en meisjes in de jeugdhulpverlening
Grof gezegd komt het er vandaag de dag nog steeds op neer dat jongens meer de 
neiging hebben om conflicten, gevoelens van stress en de problemen die zij ervaren 
te uiten door agressief gedrag te vertonen, zoals schoppen, slaan en schelden, terwijl 
meisjes dit meer doen door zich somber en/of angstig terug te trekken. De vraag is 
wat dit betekent voor het gebruik dat jongeren maken van jeugdzorg. Is het zo dat 
jongens, gegeven hun problematiek, vaker in het justitiële circuit zitten en meisjes, ge-
geven hun problemen, vaker bij de geestelijke gezondheidszorg (ggz)? Of worden jon-
gens sowieso vaker door hulpverleners gezien dan meisjes, omdat gedragsproblemen 
nu eenmaal naar buiten zijn gericht en daardoor niet alleen makkelijker te herkennen, 
maar ook vaker storend voor de omgeving zijn? Dit in tegenstelling tot emotionele 
problemen die doorgaans naar binnen gericht zijn en vooral storend zijn voor de 
betreffende zelf. 
 Figuur 3 geeft inzicht in het gebruik van jeugdzorg van de jeugd tot 18 jaar. Uit 
de figuur komt allereerst naar voren dat jongens vaker aangemeld worden bij Bureau 
Jeugdzorg en in algemene zin vaker gebruik maken van jeugdzorg dan meisjes. Als 
we vervolgens kijken naar de verschillende vormen van jeugdzorg dan zien we dat 
meisjes overal ondervertegenwoordigd zijn. In de provinciaal gefinancierde jeugd-
zorg – bestaande uit vier, in zorgzwaarte oplopende hulpvormen, te weten ambulante 
hulp, dagbehandeling, pleegzorg en residentiële hulp – zien we dat meisjes met name 
ondervertegenwoordigd zijn in de lichtere zorgvormen. Zij maken bijna even vaak als 
jongens gebruik van de twee zwaarste zorgvormen. Het lijkt erop dat meisjes pas in 
de zorg instromen als hun problematiek behoorlijk ernstig van aard is, terwijl jongens 
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(ook) al in vroegere stadia in zorg komen. Opvallend is verder dat in de jeugd-ggz 
veel minder meisjes dan jongens voorkomen: slechts 40%, tegenover 60% jongens. 
Dit, terwijl men vanwege de aard van de problematiek bij de meisjes hier een over-
vertegenwoordiging had kunnen verwachten. Justitiële jeugdinrichtingen – hoewel 
die geen zorg leveren, maar een sanctie of maatregel in het kader van het jeugdstraf-
recht uitvoeren – worden grotendeels bevolkt door jongens: 80% van de plaatsen 
in opvanginrichtingen worden ingenomen door jongens en 71% van de plaatsen in 
behandelinrichtingen. 

Figuur 3 Gebruik van verschillende voorzieningen binnen de jeugdhulpverlening, naar geslacht

Bronnen: Geïndiceerde zorg: Beleidsinformatie (2007); Provinciaal gefinancierde jeugdzorg: SRJV (2003), Nji-bewerking (www.nji.nl); 

Justitiële jeugdzorg: ministerie van Justitie (2005), Nji-bewerking (www.nji.nl); Jeugd-ggz: GGZ Nederland (2004/2005), Nji-bewerking

(www.nji.nl).
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De drempel van de jeugdzorg voor meisjes te hoog 
of voor jongens te laag?

Hoe komt het dat de manier waarop jongens en meisjes hun problemen uiten onder-
ling zo duidelijk verschilt zonder dat dit tot uitdrukking komt in hun zorggebruik? 
Waarom zien we in de jeugdhulpverlening op bijna alle punten een ondervertegen-
woordiging van meisjes, terwijl meisjes relatief vaak emotionele problemen hebben? 
Is het zo dat meisjesproblemen niet of pas veel later in het leven her- en erkend wor-
den, waardoor bij meisjes onder de 18 de kloof tussen de gevoelde behoefte aan en 
het daadwerkelijke gebruik van professionele hulp groter is dan bij jongens? Of is 
het zo dat er sneller hulp voor jongens gezocht wordt en er sneller een indicatie voor 
jeugdzorg wordt afgegeven, omdat jongens nu eenmaal eerder geneigd zijn om hun 
omgeving te schaden bij problemen dan meisjes? Een eensluidend antwoord op deze 
vragen is niet te geven. Daarvoor is het zicht dat we hebben op de relatie tussen het 
hebben van problemen enerzijds en het vragen naar en gebruiken van zorg ander-
zijds in de jeugdfase op dit moment te beperkt. Opvallend zijn de verschillen wel en 
ze verdienen meer aandacht.
 Eind jaren tachtig heeft Nederland een korte periode zogenoemd meisjesbeleid 
gekend, waarin het accent primair lag op de sociaal-economische achterstanden van 
meisjes. Toen was men van mening dat meisjes op bepaalde punten een extra steun-
tje in de rug konden gebruiken. Vrij snel is men hier van afgestapt. Met de meeste 
meisjes ging het zo slecht nog niet; de achterstanden met name in het onderwijs en 
op de arbeidsmarkt werden steeds kleiner. Beter was het de specifieke aandacht voor 
meisjes te integreren in het reguliere beleid (overzicht Naber, 1993). Vandaag de dag 
zien we nog steeds grote verschillen in de problematiek en in het jeugdzorggebruik 
tussen jongens en meisjes. Hier is echter nauwelijks expliciete aandacht voor in het 
reguliere jeugdbeleid. Het diversiteitsbeleid zou zich, naast etniciteit, ook op de factor 
sekse moeten richten. Het steeds weer gebruiken van algemene termen als ‘ jongeren’ 
of ‘ jeugd’ als het gaat om de jeugdzorg verbloemt het bestaan van seksespecifiek pro-
bleemgedrag.
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Dillema’s dilemma. Of: wat zijn eigenlijk vrouwen en mannen?

Op 18 december 1926 werd in het Friese dorp Burum een meisje geboren: Foekje 
Dillema. Nu worden er dagelijks vele meisjes geboren, maar Foekje ontwikkelde zich 
als een zeer succesvol hardloopster. In 1950 verbeterde ze het nationaal record op de 
200 meter, maar werd er van verdacht helemaal geen vrouw te zijn. De Koninklijke 
Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) stuurde haar naar een geslachtskeuring, en zij 
kreeg het etiket ‘hermafrodiet’. Vervolgens werd zij door de KNAU geschorst. Foekje 
was door de uitslag geschokt en is een paar jaar ondergedoken. Haar leven lag in 
gruzelementen. Uit na haar dood verricht genetisch onderzoek bleek dat Foekje een 
vrouw was met een heel bijzondere genetische opmaak. Daardoor had ze ook wat 
mannelijke kenmerken, hoewel je dat aan haar uiterlijk niet kon zien (Dohle 2007).
 Er zijn veel meer mensen waarvan het geslacht niet volstrekt eenduidig is. Schat-
tingen van de aantallen op basis van een review van de medische literatuur lopen 
zeer uiteen en hangen af van wat al dan niet wordt meegenomen om vast te stellen 
of iemand duidelijk een vrouw of een man is. In totaal heeft ongeveer 1 op de 100 
mensen een lichaam dat afwijkt van de standaard vrouw of man (www.isna.org/fac/
frequency). 
 Nu is het biologische onderscheid tussen vrouwen en mannen een ding. Minstens 
zo belangrijk is het sociale onderscheid. Vrouwen en mannen worden andere eigen-
schappen toebedacht, er gelden andere verwachtingen van hen, zij gedragen zich 
vaak anders en bekleden daardoor verschillende posities in de samenleving. Onder-
zoek zoals onder meer het SCP dat doet (en zie ook dit nieuwjaarsboekje) wijst veel-
vuldig uit dat de seksen gemiddeld op tal van punten van elkaar verschillen. Gemid-
deld, want de differentiatie tussen vrouwen onderling en tussen mannen onderling is 
niet zelden (veel) groter dan die tussen beide seksen. 
 De seksedichotomie in onze samenleving is echter heel dwingend. Vrouwen horen 
zich als vrouw te gedragen en mannen als man. Er is wel enige ruimte voor variatie 

Saskia Keuzenkamp
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Foekje Dillema loopt een nieuw Nederlands record op de 200 m 
(18 juni 1950 in Amsterdam)
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en tussen culturen en door de jaren heen verschillen de verwachtingen. Maar over 
het algemeen geldt de ‘wet van de dichotomie’ (Aalten 1999). Iemand is vrouw of man 
en zo hoort men zich ook te gedragen. We kennen daar allemaal voorbeelden van. 
Mannen horen geen handtas te dragen en vrouwen die wat veel haar op hun gezicht 
hebben en daardoor een snor lijken te hebben doen er goed aan dat haar te laten 
verwijderen. Huismannen zijn zonderlingen en vrouwen aan de top worden al gauw 
bitches of manwijven genoemd. Vrouwelijkheid bij mannen is in de ogen van velen 
een taboe. Dat blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de negatieve waardering van homo’s 
die zich nichterig gedragen, hetgeen soms zelfs leidt tot geweld (Buijs et al. 2008). 
Heren: niet wapperen met de handjes dus. Volgens Maaike Meijer (2006) zijn lesbo’s 
in Nederland getemd. De ‘expliciete lesbo, die dat uitdrukt door een zekere mate 
van masculiniteit wordt heden ten dage nog vaak onacceptabel, onesthetisch, zo niet 
heimelijk abject gevonden’ – aldus Meijer. Zij stelt dat we afmoeten van de binaire 
oppositie tussen de twee seksen. 
 Het is eigenlijk vreemd dat het strikte onderscheid tussen twee seksen zo hardnek-
kig is. En nog vreemder is het waarom mensen zoveel moeite hebben met vrouwelijk-
heid bij mannen en met mannelijkheid bij vrouwen. Er zijn immers heel veel vrouwen 
die zich niet 100% vrouwelijk gedragen en hetzelfde geldt omgekeerd voor mannen. 
In andere culturen waren en zijn er soms nog altijd voorbeelden van het bestaan van 
een derde sekse. Zo bestaat in de sjamanistische culturen ook de berdache, een persoon 
met een mannelijk lichaam, zonder een mannelijke of vrouwelijke identiteit. En daar-
naast bestaat er soms nog een vierde geslacht, dat amazone wordt genoemd: iemand 
met een vrouwelijk lichaam, maar zonder typisch mannelijke of vrouwelijke essentie 
(Van Kampenhout 1998). Berdaches en amazones kwamen onder uiteenlopende na-
men veel voor onder de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Bij de Zuni werden 
zij bijvoorbeeld aangeduid met de benaming ‘ihamana’ en bij de Navajo met ‘nadlé’ 
(Aalten 1999), woorden die geen Nederlandse vertaling kennen. Het zijn specifieke 
termen om een derde sekse aan te duiden. Soms werden deze personen erg gewaar-
deerd, soms ook niet. Uitgangspunt was echter dat er nu een maal mensen zijn die 
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zich ontwikkelen tot een lid van de derde of vierde sekse en dat werd overal geaccep-
teerd. Vrouwen die een voorkeur hadden voor gedrag dat doorgaans door mannen 
wordt verricht, zoals jagen en oorlog voeren, werden niet als zonderling beschouwd. 
En hetzelfde gold voor mannen die een voorkeur aan de dag legden voor meer ‘hui-
selijke’ taken, die doorgaans door vrouwen worden verricht. (Aalten 1999)
 In Azië is de derde sekse ook nu nog expliciet aanwezig. Zo zijn er in India naar 
schatting tussen de 50.000 en 200.000 hijras (Aalten 2001). Het gaat daarbij in de 
meeste gevallen om personen die als man zijn geboren, maar die op latere leeftijd de 
penis en testikels laten verwijderen. In Thailand zijn er de Kathoey, die in het Engels 
worden aangeduid als ‘ladyboys’. 
 In westerse ogen worden deze verschillende typen personen doorgaans aangeduid 
als travestieten, transgenders of homoseksuelen. En vaak probeert men zulke mensen 
dan toch in het schema ‘man of vrouw’ onder te brengen – zij het eventueel iemand 
met een van de heteronorm afwijkende seksuele voorkeur. 
 Nu lijken de voorbeelden wellicht wat exotisch. Maar feit is dat het hier gaat om 
zeer uitgesproken voorbeelden van personen die afwijken van ‘de wet van de dicho-
tomie’. En hoewel seksuele diversiteit tegenwoordig in sommige culturen wel meer 
wordt geaccepteerd, blijft de norm van de onderverdeling van mensen in twee seksen 
dominant. Waarom is dit toch zo’n hardnekkige en klaarblijkelijk ook gevoelige kwes-
tie? Waarom roept het zoveel weerstand op als een man zich vrouwelijk gedraagt en 
een vrouw zich mannelijk gedraagt?
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Waarom krijgen vrouwen vaker 
huishoudelijke hulp dan mannen?

Jan en Riet zijn beiden ruim zeventig jaar. Veertig jaar lang runden zij een meubel-
zaak. De eerste jaren na hun pensioen bleven ze erg actief. Langzamerhand kreeg 
Riet last van stramme gewrichten en werd wat sneller moe. Zij kreeg moeite met het 
huishouden. Jan nam de zwaardere werkzaamheden over: lapte de ramen en deed 
de boodschappen. Tot twee jaar terug. Toen kreeg Jan een herseninfarct. De eerste 
weken daarna kon hij nauwelijks bewegen. Bij het douchen en aankleden heeft hij nog 
altijd hulp nodig. De thuiszorg komt hem elke ochtend helpen met zijn persoonlijke 
verzorging. Riet doet nog steeds een deel van het huishouden. De huishoudelijke klus-
sen die Jan eerst voor zijn rekening nam, doet nu de thuiszorg.
 Onlangs kreeg Jan een vragenlijst over de hulp die hij krijgt. Jan antwoordt beves-
tigend op de vraag of hij hulp krijgt bij persoonlijke verzorging. Bij de vraag over hulp 
bij het huishouden vult Jan ‘nee’ in. Die hulp is toch niet voor hem bedoeld? Die is voor 
zijn vrouw. De thuiszorg helpt haar, net zoals hij haar daar voorheen mee hielp.

Keer op keer blijkt uit onderzoek dat gehuwde of samenwonende mannen met licha-
melijke beperkingen veel minder hulp bij het huishouden krijgen dan gehuwde of sa-
menwonende vrouwen met beperkingen (zie bijv. Schellingerhout en De Klerk 2006). 
Het lijkt erop dat veel mensen huishoudelijk werk nog steeds als een vrouwentaak zien 
en dat zij in geval van een echtpaar daarom vinden dat de vrouw degene is die de 
hulp krijgt als er sprake is van hulp bij het huishouden. 
 Maar snijdt deze verklaring hout? We weten ook dat vrouwen gemiddeld ouder 
worden dan mannen, en dat dit ouder worden ook met meer gebreken gepaard gaat. 
Verklaart dat niet de grote verschillen tussen mannen en vrouwen bij het ontvangen 
van hulp bij huishoudelijk werk? 

Mirjam de Klerk en Anna Maria Marangos
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 Uit het onderzoek Wonen, Zorg, Welzijn 2005 blijkt dat de ernst van de licha-
melijke beperkingen geen factor is die de verschillen kan verklaren. Van de mensen 
met matige beperkingen ontvangen samenwonende vrouwen ongeveer drie maal zo 
vaak hulp bij het huishouden als mannen (respectievelijk 50% en 17%). Bij de mensen 
met ernstige beperkingen komt dit tweemaal zo vaak voor (64% en 31%). Ook als in 
analyses statistisch gecontroleerd wordt voor verschillen in de ernst van de beperking 
(het aantal activiteiten dat men niet of alleen met moeite zelf kan doen) of voor leeftijd, 
blijven de verschillen tussen mannen en vrouwen bestaan.

Hoeveel tijd spenderen mensen eigenlijk aan huishoudelijk werk? In 2005 besteedden 
vrouwen hieraan 23 uur per week en mannen ruim 11 uur (Portegijs et al. 2006). Ook 
bij Jan en Riet was zij het die de huishoudelijke klussen op zich nam zolang ze het kon. 
Als vrouwen het huishoudelijk werk niet meer kunnen doen, dan nemen anderen (hun 
partners, andere informele helpers, een particuliere werkster of de thuiszorg) dat over. 
Dit noemen we dan ‘hulp’. Als mannen niet meer in staat zijn tot huishoudelijk werk, 
dan is het blijkbaar veel vanzelfsprekender dat de vrouw het huishoudelijk werk doet, 
of blijft doen. Kan zij dat niet, dan krijgt zij hulp en niet de man. 
 Nu kun je denken, dat beeld is toch achterhaald ? Maar nee, ook in de jongste 
leeftijdscategorie zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen groot; ze zijn zelfs 
groter dan in de oudere leeftijdscategorieën (zie tabel, bij de jongste categorie krijgen 
vrouwen ongeveer zes keer zoveel hulp als mannen en bij de oudste categorie onge-
veer drie keer). 
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Ontvangen van hulp bij het huishouden naar hulpverlener, leeftijdsklasse en geslacht, selectie van 
samenwonende of gehuwde mensen met matige en ernstige lichamelijke beperkingen, 2005 
(in procenten, n = 2710)
 
  	 hulp	 	 overige	 	 particuliere
	 	 (totaal)	 huisgenoten	 informele	hulp	a	 thuiszorg	 hulp

22-54	 jaar     
 man 8,5 7,1 2,2 0,4 1,3
 vrouw 49,0 41,9 23,1 7,2 13,8

55-74		jaar     
 man 9,8 4,5 3,0 2,1 2,7
 vrouw 38,0 29,5 9,2 5,2 10,4

	≥	75		 jaar     
 man 13,2 5,3 3,3 4,9 3,3
 vrouw 38,6 19,8 8,5 17,0 10,2

a   Uitwonende familie of vrienden

Bron: SCP (WZW’05)

Samenvattend: het is met het huishoudelijk werk net zo gesteld als met het zorgen 
voor kinderen. Vrouwen zorgen veelal het meest voor de kinderen, en als mannen dat 
doen dan spreekt men vaak van ‘oppassen’ en ‘papa-dagen’. Vrouwen doen veelal het 
grootste deel van het huishoudelijk werk, en als mannen dat werk doen, dan spreekt 
men over het bieden van ‘hulp’ aan de vrouw. Zouden indicatiestellers er misschien 
ook zo over denken als het gaat om het vaststellen van de benodigde hulp en zij daar-
bij rekening houden met de ‘gebruikelijke zorg’ die mensen elkaar bieden?
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The Society of Women Housing Estate Managers 

In de wijkactieplannen voor de veertig aangewezen Vogelaarwijken is er veel aan-
dacht voor sociaal beheer van sociale huurwoningen en wijken. De woningen moe-
ten goed zijn, de publieke ruimte aantrekkelijk en verzorgd, maar ook achter de 
voordeur is er bemoeienis met werk en scholing voor bewoners, opvoeding van de 
kinderen, omgaan met armoede, ziekte en verslavingsproblemen. Bij dit alles is een 
sleutelrol weggelegd voor de woningcorporaties, de semi-publieke sociale verhuur-
ders die het leeuwendeel van de Nederlandse huurwoningen beheren. De proble-
men zijn niet nieuw en de intensieve aanpak evenmin. In de prille begintijd van 
de filantropische woningbouw was in Engeland de sociaal bewogen Octavia Hill 
(1838-1912) de grondlegster van wat in Nederland het woonmaatschappelijk werk 
zou gaan heten. 
 Zij introduceerde een eigen wijze van beheren van huurwoningen, met veel aan-
dacht voor het welzijn van de huurders en een veel intensievere persoonlijke bemoeie-
nis met hen dan toen gebruikelijk was. In 1865 voerde zij haar eerste experiment uit 
op een klein aantal woningen dat de weldoener John Ruskin voor haar aankocht van 
een particuliere verhuurder. Paradise Place heette het complex en in de volksmond 
werd het Little Hell genoemd omdat het er zo ruig toeging, met gewelddadigheden 
onder bewoners, veel drank en prostitutie. Het jaar daarna kocht dezelfde Ruskin een 
tweede serie woningen, in dezelfde Londense wijk Marylebone. Ze kreeg de wonin-
gen en de bewoners onder haar hoede. In een van haar verzamelde brieven schrijft ze 
wat ze daar aantrof. 
 Het meest verbaasd was ze over de grote huurachterstanden van wel zeven of 
meer weken. Ze was vastbesloten om die niet te tolereren en geen tweede week ach-
terstand te dulden. Het zou oneerlijk zijn tegenover huurders die wel stipt betalen en 
grote achterstand is ook niet meer in te lopen. Een huurder die zijn huur op vrijdag 
wilde betalen in plaats van maandag, gaf aan dat het geld bij haar veiliger was: ‘You 

Jeanet Kullberg
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see, they do say money is the “root of all evil” , but I often think credit beats it.’1 
Verder verkeren de woningen en gezamenlijke trappen in deplorabele staat. De ver-
huurder repareerde niets meer omdat er steeds opnieuw vernield werd. Hill spreekt 
met de huurders een vast jaarbedrag voor reparaties af en wat daarvan over is, mo-
gen ze zelf besteden. De herstelkosten lopen daarna drastisch terug en de huurders 
gaan ook zelf dingen repareren. In het complex wordt een kamer vrijgehouden als 
ontmoetingsruimte waar wordt lesgegeven en zangrepetities worden gehouden. Voor 
de kinderen regelt ze een speelterreintje op de plaats waar enkele krotwoningen zijn 
afgebroken. Puin en vuil worden afgevoerd en er ontstaat voor de buurtkinderen 
speelruimte. Dit is overigens haar eerste wapenfeit in de publieke ruimte waarvoor 
ze later – als grondlegster van The National Trust – veel meer zou doen. Ze stelt vast 
dat de speelplaats voor deze kinderen niet meer is dan een luchtplaats omdat er teveel 
kinderen zijn die niet zelfstandig kunnen spelen maar andere kinderen gaan pesten. 
‘Respectable families’ houden om die redenen hun kinderen binnen. Daarom zal Hill 
een vrijwilligster in stelling brengen om het spel te begeleiden. Tijdens haar weke-
lijkse huurronde langs de woningen doet ze aan conflictbemiddeling tussen huurders 
en stelt tevreden vast dat de huurders steeds dichter bij elkaar komen te staan en 
vaker in termen van ‘wij’ praten. Desgevraagd adviseert ze over het beheer van het 
huishoudbudget of over de opvoeding van kinderen en voor radeloze werklozen zoekt 
ze in haar netwerk naar werkgevers. Ook stelt ze oudere meisjes aan voor schoon-
maakwerk.
 De werkwijze van Hill sloeg aan: ze verbeterde de wooncondities en sociale om-
standigheden van de huurders en wist toch vijf procent rendement te behalen op 
de investeringen. Verzoeken om wooncomplexen in beheer te nemen volgden en ze 
had moeite daarvoor goed personeel te vinden, zowel vrijwillige opzichteressen als 
betaalde krachten. Aan het eind van haar carrière had ze naar schatting 10.000  

1 Uit de brieven van Octavia Hill, verzameld door haar nicht Elinor Southwood Ouvry (1933). Extracts from Octavia 
Hill’s ‘Letters to Fellow-Workers’ 1864 to 1911, p. 4. Londen: The Adelphi Book Shop. 
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her life to raising the basic conditions and renewing the spiritual strength of her fellow citizens.’ 
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huurders onder haar hoede; daarnaast waren er andere sociale beheerders die verge-
lijkbaar werkten.2 Er kwam een school voor woningwerk die ook door leerlingen uit 
het buitenland bezocht werd, onder wie Louise Went en Helene Mercier uit Neder-
land. Uit correspondentie blijkt dat een hecht en bevlogen internationaal vrouwen-
netwerk rondom het woningwerk bestond. Na Hill’s dood werd in 1916 de Society of 
Women Housing Workers opgericht, in 1932 omgedoopt tot Women Housing Estate 
Managers.

In een voorwoord bij de in 1933 uitgegeven brieven van Hill (noot 1) legt de latere 
minister-president Chamberlain, een groot pleitbezorger van krotopruiming, uit 
waarom dit management het beste in handen van een vrouw kan zijn: 
‘[...] remembering that it is nearly always the woman who pays the rent, the woman 
who spends the greater part of her life in actual habitation of the house, the woman 
who can do most to maintain the house in cleanliness and good order, we can under-
stand why it is that a woman manager, competent, firm and yet sympathic, is likely to 
be more successful and more efficient than a man, in dealing with tenants.’ 
 De bijzondere positie van de vrouw in de woonstede van de lagere inkomens-
groepen is in feite nog hetzelfde: bij geldgebrek bestiert zij de financiële huishouding; 
alleen bij overschotten en grote uitgaven doet de man dat;3 als er al een man in huis 
is. Ondanks tweeverdienerschap is de vrouw toch vaker thuis en ze doet nog altijd het 
meeste huishoudelijke werk. De beschreven problemen uit de jaren 1860 zijn ook nog 
verrassend actueel hoewel minder schrijnend dan toen. Toch houden ook in 2008 
sommige ouders in volkswijken hun kinderen van de straat om sociale besmetting 
te voorkomen. De oplossing die daarvoor in een aantal gemeenten gevonden is, is 

2 Robert Whelan (ed) (1998). Octavia Hill and the Social Housing Debate. Essays and Letters by Octavia Hill. Suffolk: 
St. Edmundsbury Press.

3 R.C. Goossens en E.L. de Vos (1990). De huishouding van minima. Een onderzoek naar de huishoudvoering van 
ontvangers van RWW, ABW, AOW. Wageningen: LUW.
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identiek aan die van Hill. Thuis Op Straat verzorgt in diverse gemeenten toezicht en 
begeleiding bij spel in de publieke ruimte.
 Hoewel de rol van de vrouw in huis en de sociale thema’s op hoofdlijnen hetzelfde 
gebleven zijn, wordt de beroepsgroep van sociaal woningbeheerders niet meer ge-
domineerd door vrouwen. Volgens onderzoek van de koepel van woningcorporaties 
bestaat meer dan de helft van de corporatiewerkers uit mannen. Van alle werkers is 
elf procent betrokken bij ‘woning- en wijkbeheer en leefbaarheid’, ongeveer even veel 
als in managementfuncties. In het management zijn vrouwen, zoals ook elders het 
geval is, sterk ondervertegenwoordigd.4 
 De opmars van mannen in het woningwerk hangt vermoedelijk samen met de 
schaalvergroting die zich na de Tweede Wereldoorlog voordeed. Door de grote golf 
aan sociale woningbouw werd deze steeds minder exclusief voor arme huurders met 
sociale problemen. De nadruk kwam te liggen op bouwen, financiële administratie 
en technisch onderhoud van de woningen, ‘typische’ mannenzaken waarvoor de in-
menging van fijn besnaarde vrouwen niet per se nodig was.5 In 1948 werd de Society 
of Women Housing Estate Managers voor het eerst opengesteld voor mannen, na 
weer een naamsverandering. 
 Na een episode waarin het sociale werk in en rondom de woning weinig aandacht 
kreeg, is het nu ten volle terug op de agenda. Mogelijk speelt daarin een rol dat de 
sociale huursector weer exclusiever wordt naarmate meer mensen uit de midden-
klasse een huis kopen. Bij het nieuwe sociale beheeroffensief zijn het –zonder de velen 
die zich inzetten tekort te willen doen – nu niet de vrouwen die het meest in het oog 
springen, maar toch mannen. De sociale herovering vindt plaats onder aanvoering 
van metromannelijke boegbeelden van reusachtige woningcorporaties, zoals Martien 
Kromwijk van corporatie Woonbron, die fier en uitdagend zijn ‘nieuwe paternalisme’ 
uitdraagt. Ook in de uitvoering is het een man die de toon heeft gezet: Ton Huiskens.  

4 Aedes (2007). Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2007, p. 18 en 30. Hilversum.
5 Deze analyse is ontleend aan: Jean Conway (1999). Housing Policy. Londen: Routledge.
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Hij is bedenker van het succesvolle Thuis op Straat, het begeleide spel waarmee de 
publieke ruimte heroverd wordt en meer in het algemeen is hij pleitbezorger van 
woning- en buurtbeheer op locatie, in de confrontatie met en onder de mensen om 
wie het gaat. Zijn uitspraken dat de lokale floormanager mandaat moet hebben om te 
regelen wat nodig is en dat details daarbij beslissend zijn, vinden we vrijwel letterlijk 
terug in de brieven van Hill uit de jaren 1860. 
 Corporatie Woonbron heeft in de Rotterdamse wijk Delfshaven de finale inte-
gratie tussen mannen- en vrouwenrollen in het woningbeheer tot stand gebracht. Nu 
de huren niet meer aan de deur worden opgehaald maar giraal, is er een andere 
aanleiding nodig om een kijkje achter de voordeur te kunnen nemen en op informele 
wijze eventueel verborgen leed op het spoor te komen. De mannen van het technisch 
onderhoud in de woningen zijn de aangewezen figuren om bij iedereen in huis te 
komen en zij worden getraind op sociale alertheid, zodat ze mensen zonodig kun-
nen doorverwijzen en (laten) helpen bij hun problemen. In elke monteur schuilt een 
Octavia Hill.
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Economisch zelfstandig?

In het emancipatiebeleid is economische zelfstandigheid van vrouwen al jarenlang 
een belangrijk doel. Met economische zelfstandigheid wordt bedoeld het verdienen 
van een inkomen uit betaald werk van minstens 70% van het netto minimumloon 
(TK 2007/2008). Concreet was dit in 2008 een bedrag van bijna € 900 per maand. 
Hoewel dit een vrij lage ondergrens is, halen lang niet alle werkende vrouwen deze 
norm vooral omdat veel vrouwen in deeltijd werken. In 2005 was 42% van de vrou-
wen economisch zelfstandig (Bos 2007). Dit staat nog ver af van het streefcijfer in het 
emancipatiebeleid dat 60% van de vrouwen in 2010 economisch zelfstandig moet 
zijn. Overigens voldoen ook lang niet alle mannen aan deze norm; van hen was 68% 
economisch zelfstandig in 2006.
 Nog niet zolang geleden was het de exclusieve taak van de man om kostwinner 
te zijn. Tegenwoordig vinden we het gewoon dat vrouwen een baan hebben en een 
inkomen verdienen. En vraag je mensen in algemene termen naar wat ze vinden van 
de moderne taakverdeling, dan vindt een groot deel van de bevolking dat vrouwen 
en mannen het betaalde werk en de zorgtaken thuis gelijk moeten verdelen. In het 
verlengde hiervan onderschrijft de overgrote meerderheid (81% van de vrouwen en 
75% van de mannen) de stelling ‘Het hebben van een eigen inkomen vergroot je zelf-
standigheid in de relatie’ (Van den Brakel et al. 2009).
 Op het eerste gezicht lijkt dat op gespannen voet te staan met de uitkomst dat nog 
niet de helft van de vrouwen economisch zelfstandig is. We moeten dieper graven om 
te begrijpen waarom dit zo is.
 Het onlangs verschenen SCP-rapport Verdeelde tijd biedt een inkijkje in de ach-
terliggende motieven van vrouwen. Dat onderzoek laat zien dat vrouwen andere 
antwoorden geven op vragen over financiële onafhankelijkheid als die over hen zelf 
gaan (in plaats van de hiervoor genoemde vragen over vrouwen en mannen in het 
algemeen). Driekwart van de vrouwen vindt een eigen inkomen vooral van belang 

Ans Merens
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om te zorgen dat het gezin een goede financiële positie heeft. Vrouwen die in deel-
tijd werken, vinden dit nog vaker dan vrouwen die fulltime werken. Geld verdienen 
om niet van anderen afhankelijk te zijn is voor vrouwen zelf een minder belangrijk 
motief dan financieel goed zorgen voor het gezin. Tweederde van alle vrouwen geeft 
aan financiële onafhankelijkheid belangrijk te vinden. En hier zien we duidelijk dat 
naarmate vrouwen hieraan meer belang hechten ze ook meer uren werken (oplopend 
van 56% van de vrouwen in kleine deeltijdbanen tot 91% van fulltime werkende 
vrouwen).  
 Voor mannen ligt dat anders: de overgrote meerderheid vindt het zowel belangrijk 
dat het gezin het financieel goed heeft als niet afhankelijk van anderen te zijn. Ook 
voelen veel meer mannen (76%) dan vrouwen (35%) de financiële noodzaak om te 
moeten werken om de hypotheek en andere vaste lasten te kunnen betalen. Vrouwen 
voelen zich dus minder verantwoordelijk voor het opbrengen van die maandelijkse 
lasten. Zij kunnen zich die houding ook permitteren omdat ze doorgaans partners 
hebben die fulltime werken en het meeste geld inbrengen.
 Bovendien blijkt uit de interviews die gehouden zijn voor Verdeelde tijd dat vrouwen 
een heel andere betekenis toekennen aan het begrip economische zelfstandigheid 
dan wat daarmee in het beleid bedoeld wordt. Ze vinden het wel belangrijk om een 
eigen inkomen te hebben maar het hoeft geen gigantisch bedrag te zijn. Ze vinden 
het mooi als zij een bijdrage aan het huishoudinkomen leveren of als ze een potje voor 
eigen uitgaven hebben. Ook zien sommige vrouwen economische zelfstandigheid als 
het vermogen om meer te kunnen verdienen als dat nodig zou zijn, bijvoorbeeld als het 
inkomen van de partner wegvalt.
 Vrouwen willen, kortom, de keuze hebben hoeveel ze werken en verdienen. Net 
als mannen de keuze willen hebben om voor de kinderen te zorgen of niet.
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Vrouwen poetsen het huis, mannen de auto

In 1995 waren vaders verantwoordelijk voor 79% van de betaalde arbeid in gezinnen 
met kinderen. Moeders deden ruim 70% van de huishoudelijke taken (inclusief de 
zorg voor kinderen). In 2005 was hierin een kleine verandering gekomen. Mannen 
deden 71% van de betaalde arbeid, vrouwen nog 68% van het huishouden. In tien 
jaar tijd zijn de moeders dus meer gaan werken en de vaders iets meer gaan zorgen. 
Ik heb het hier over gezinnen waarvan de ouders tussen 25 en 55 jaar zijn. 
 Vaak is er al geschreven dat de taakverdeling binnen gezinnen zeer ongelijk is 
verdeeld. Dat mannen meer zouden moeten zorgen en vrouwen meer zouden moeten 
werken. Maar ook is er geschreven dat we de verdeling eigenlijk wel prima vinden. 
Hier en daar zou een kleine verandering welkom zijn, maar meestal zijn we tevre-
den.
 Ik wil het hier niet hebben over de beste verdeling van arbeid en zorg binnen 
gezinnen. Ik wil kijken naar de verdeling van de taken binnen het huishouden en of 
daar beweging in zit. Zijn mannen meer typische vrouwentaken op zich gaan nemen? 
Of blijven de taken nog steeds verdeeld in mannen- en vrouwenactiviteiten?
 Gemiddeld werd er in 1995 1 per week 13,2 uur door mannen aan huishoudelijke 
taken besteed en 3,7 uur aan de zorg voor kinderen. In 2005 was dit 12,5 uur voor 
het huishouden en 5,5 uur voor de zorg voor kinderen. Iets minder huishouden dus 
en meer tijd voor de kinderen. Moeders in vergelijkbare huishoudens deden per week 
30,8 uur huishoudelijk taken en 11,7 uur zorg voor kinderen in 1995. Ook bij hen 
daalde de tijd besteed aan het huishouden (naar 26,8 uur) en nam de tijd voor kinde-
ren toe (naar 14 uur per week). 

1 De gegevens zijn gebaseerd op de tijdbestedingonderzoeken uit 1995 en 2005. Voor dit onderzoek zijn 
dagboekjes ingevuld, waarin een week lang per kwartier is bijgehouden welke activiteit werd uitgevoerd. 
Per gezin zijn gegevens van de man of de vrouw beschikbaar.

Ingrid Ooms
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In onderstaande tabel staat een overzicht van huishoudelijke taken. Het geeft aan 
welk deel van de mannen en vrouwen binnen de gezinnen deze taken uitvoeren en 
welk aandeel de mannen hebben in de totale tijd die aan deze taken wordt besteed. 

Aandeel van mannen en vrouwen in huishoudelijke taken 2005

taak      deelname vrouwen  deelname mannen  aandeel mannen
       (%)   (%)  in totaal (%)

maaltijden bereiden en afwassen 100 91 28

dagelijks huishoudelijk werk 98 52 14

ander huishoudelijk werk 93 69 41

wassen, strijken, kledingonderhoud 98 35 11

kinderverzorging 66 52 28

kinderbegeleiding 78 68 41

inkopen levensmiddelen 94 65 32

andere inkopen, winkelen 86 69 34

verkrijgen loketdiensten 30 22 48

verzorgende hobby’s  80 75 58
   (tuinieren, onderhoud aan fiets, e.d.) 

Bron: SCP: TBO2005

Op zich is het voor de hand liggend dat het meeste werk door de vrouwen wordt 
gedaan, als we weten dat de mannen vooral het betaald werk voor hun rekening 
nemen. In dat licht doen mannen binnen het huishouden relatief veel aan het ander 
huishoudelijk werk, de begeleiding van kinderen, het verkrijgen van loketdiensten en 
de verzorgende hobby’s. Weinig doen ze (nog steeds) aan het dagelijkse huishoudelijk 
werk en de was. Dit blijven blijkbaar toch de taken van de vrouw. 
 In vergelijking met 1995 zijn mannen wel vaker dagelijks huishoudelijk werk gaan 
doen, zich vaker met de was en de kinderen gaan bemoeien en vaker de dagelijkse 
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boodschappen gaan doen. Iets minder vaak besteden ze tijd aan het verkrijgen van 
loketdiensten en verzorgende hobby’s, maar ook vrouwen zijn dit minder gaan doen. 
Verschuiving in de aandelen van het werk zien we vooral bij het andere huishoudelijk 
werk (+10% voor de mannen), begeleiding van kinderen (+8%) en het verkrijgen van 
loketdiensten (+9%). 
 De top-3 van activiteiten uitgevoerd door mannen bestaat uit onderhoud (brom)
fiets, auto wassen en poetsen en onderhoud in en om het huis. Dit was in 1995 zo en 
is in 2005 nog steeds zo. Bij vrouwen bestond in 1995 de top-3 uit het verzorgen van 
kamerplanten, strijken en was opruimen en bedden opmaken. In 2005 zijn de eerste 
twee vervangen door ramen en deuren zemen en het herstellen van kleding. 
 Zijn er ook taken binnen het huishouden die wel gelijk worden verdeeld tussen 
mannen en vrouwen? Bezoek aan de winkel voor huishoudelijke artikelen of woning-
inrichtingzaak is er één, tuinieren is een tweede. Bij een iets grovere indeling blijkt 
dat het verkrijgen van loketdiensten gelijk verdeeld is tussen mannen en vrouwen. 
Maar de vrouwen gaan vaker naar de bank en het postkantoor, terwijl de mannen 
het gemeentehuis en overige diensten voor hun rekening nemen. Dit laatste bevat o.a. 
garage, schoenmaker en reparatie- en onderhoudsdiensten. Toch weer een traditio-
nele man/vrouw verdeling dus.
 Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel. Maar uit de gemiddelde tijdbeste-
ding van mannen en vrouwen komen geen aanwijzingen dat er grote veranderingen 
plaatsvinden in de taakverdeling tussen mannen en vrouwen. De traditionele taak-
verdeling tussen vaders en moeders blijft (voorlopig) bestaan. 

Over de auteur
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Hoe graag wil de man zorgen?

‘Man, werk nou toch wat minder,’ kopte NRC-next op 26 november 2008. De oproep 
komt van een groep jonge FNV-ers, allen vader én bijzonder gelukkig met hun papa-
dag. Zij verwijzen naar onderzoek waaruit zou blijken dat maar liefst 65% van de 
voltijds werkende vaders graag arbeidstijd zou inleveren om meer bij hun kinderen te 
zijn (van der Horst & de Jongh 2008). De jonge FNV-vaders roepen mannen in hun 
Manifest Papaplus op om deze wensen te realiseren. Strijdbaar claimen ze voor elke 
vader het recht op ten minste één papadag. 
 Vraag is of de meeste vaders daarop zitten te wachten. Hoe oprecht is de door 
mannen vaak uitgesproken wens om arbeidstijd in te leveren voor zorgtijd eigenlijk? 
En als ze dat zo belangrijk vinden, waarom hebben ze dat dan niet allang gereali-
seerd? Vaders maken namelijk zelden gebruik van de in ons land royale mogelijkhe-
den om in deeltijd te werken. Negen op de tien mannen blijft, als hij voor het eerst 
vader wordt, evenveel of meer uren werken als daarvoor (Cloïn & Hermans 2006). 
83% van de vaders heeft geen ‘papa-dag’ waarop hij voor de kinderen zorgt terwijl 
de partner werkt (Portegijs et al 2006). Mannen met jonge kinderen werken zelfs meer 
uren buitenshuis dan mannen in andere fasen van hun leven: vaders gemiddeld 35 
uur per week tegenover niet meer dan 33 uur door jonge mannen en oudere mannen 
zonder jonge kinderen. Mannen blijken met name in deeltijd te werken in de eindfase 
van hun loopbaan, als de kinderen allang uit huis zijn (Portegijs & Keuzenkamp 
2008a). En anders dan in het TNS NIPO-onderzoek blijkt uit dit onderzoek geen 
behoefte van vaders om minder uren te gaan werken. Sterker nog, als ze het helemaal 
voor het zeggen zouden hebben, zouden de vaders juist nog een paar uur meer willen 
werken. De behoefte om minder uren te werken vinden we alleen bij de oudere man-
nen (Portegijs & Keuzenkamp 2008a). 

Wil Portegijs
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Geld is een mogelijke verklaring waarom mannen niet in deeltijd werken. Driekwart 
van de mannen heeft het gevoel vanwege het inkomen wel te moeten werken. Bij de 
vrouwen voelt slechts een op de drie die noodzaak. Uit interviews met in deeltijd 
werkende vrouwen blijkt dat de man nog steeds, en heel automatisch, de hoofdkost-
winner is, en de vrouw haar inkomen ziet als een al dan niet noodzakelijke aanvulling 
daarop. Het ontbreken van de kostwinnersdruk biedt deze vrouwen de ruimte om in 
vrijheid te kiezen hoeveel uur ze willen werken. ‘Die luxe heeft een man niet,’ consta-
teert een van hen. Dit zou ook kunnen verklaren waarom mannen, als ze een kind 
krijgen, meer gaan werken, en nog meer uren zouden willen werken. Mogelijk probe-
ren zij hiermee de inkomensdaling vanwege de drastische inkrimping van de arbeid-
suren van de moeder enigszins op te vangen. Waarom zij vrijwel altijd minder gaat 
werken en niet hij, is ook al begrijpelijk als we naar hun inkomen kijken. Vrouwen 
verdienen over het algemeen minder, ook per uur, dus is het economisch rationeel dat 
zij de zorgtaken opneemt en hij voltijds blijft verdienen. Toch twijfelt nu ook het CPB 
of economische afwegingen de enige verklaring zijn voor de ongelijke tijdsbesteding 
aan arbeid en zorg. In de Macro Economische Verkenningen van 2008 constateert 
het dat in jongere cohorten, waar vrouwen inmiddels beter zijn opgeleid dan mannen, 
je een ontwikkeling zou verwachten naar een gelijkere taakverdeling. In werkelijk-
heid is de baanomvang van vrouwen zelfs nog iets afgenomen, en bij mannen gelijk 
gebleven (CPB 2008). 

De kostwinnersdruk is dus niet de enige reden waarom moeders wel, en vaders zel-
den hun wens om in deeltijd te werken realiseren. Ook zal meespelen dat een deel-
tijdbaan voor mannen minder geaccepteerd wordt. Vrouwen die in deeltijd werken 
(zelfs als ze geen kleine kinderen hebben) ondervinden in hun omgeving niets dan 
begrip voor hun keuze (Portegijs et al 2008b). Partners, familie en vrienden verwach-
ten niet anders, en ook hun werkgevers gaan er al min of meer van uit dat ze niet 
voltijds blijven werken als ze kinderen krijgen. Dat ligt bij mannen natuurlijk anders, 
zeker in de mannensectoren waar deeltijd nog weinig voorkomt. Ook aan de twee 
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dagen kraamverlof van mannen kunnen we afleiden dat ervan wordt uitgegaan dat 
het krijgen van een kind nauwelijks consequenties heeft voor de tijd die mannen aan 
werk kunnen besteden. Deze cultuur maakt het voor vaders minder eenvoudig om in 
deeltijd te gaan werken, net zoals het moeders kan weerhouden om voltijds te blijven 
werken. Toch zou je mogen verwachten dat als een vader het echt belangrijk vindt, 
deze culturele horde wel genomen zou kunnen worden. Daarbij hebben ze ook nog 
eens de steun in de rug van de wet Aanpassing Arbeidsduur, die werkgevers verplicht 
een verzoek tot vermindering van het aantal werkuren alleen dan af te wijzen als zij 
kunnen aantonen dat het bedrijfsbelang daarmee geschaad zou worden.

En daarmee komen we op de vraag hoe graag vaders een papadag willen. Wat heb-
ben de zes op de tien voltijds werkende vaders ervoor over om dat te realiseren? 
Daarmee lijken we aangeland bij wellicht de meest belangrijke reden waarom vaders 
de zorg voor hun kinderen grotendeels aan hun partner overlaten: de negatieve con-
sequenties voor de loopbaan. Het werken in deeltijd wordt, terecht of niet, gezien als 
nadelig voor het verdere loopbaanverloop en de salarisopbouw. Moeders laten zich 
hierdoor niet weerhouden om toch minder uren te gaan werken. Dat dit nadelig is 
voor hun loopbaanontwikkeling nemen ze voor lief: ‘Je moet kiezen of delen,’ aldus 
een van de deeltijdwerkende vrouwen (Portegijs et al 2008b). Dat, zo blijkt uit het 
Manifest Papaplus, is iets wat mannen niet willen. De schrijvers eisen een papadag voor 
iedere vader, ‘zonder dat dit consequenties heeft voor hun loopbaan’. Ze willen dat 
werkgevers vaders meer ruimte geven om flexibeler te werken, thuis te werken, of om 
4 keer 9 uur te werken. Kortom, ze willen dus een dag voor hun kind zorgen zonder 
dat dit ten koste gaat van hun carrière, en zelfs liefst zonder dat dat ten koste gaat van 
de uren werk. Het manifest wordt dan ook opgevrolijkt door een vader die tegelijker-
tijd kookt, de baby de fles geeft, achter de computer zit en een telefoongesprek voert, 
ongetwijfeld voor het werk. Ik wens ze succes. Als ervaringsdeskundige weet ik dat de 
gemiddelde Nederlandse peuter bijzonder goed in staat is om een ouder de hele dag 
van het werk te houden. Gaat het kind eenmaal naar de basisschool, dan slaat het 
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vier keer halen en brengen naar/van school een flink gat in de tijd, en dan vergeten 
we nog even dat de meeste kinderen ook nog een druk buitenschools leven hebben 
waarbij de assistentie van ouders noodzakelijk is. Op zijn papadag houdt de man dus 
op z’n hoogst een paar snippers tijd over om iets aan zijn werk te doen. Maar dat kan 
ook ’s avonds ingehaald worden, aldus het Manifest Papaplus. Ik vraag me dan af wie 
de kinderen in bad en bed doet, de afwas wegwerkt en het huis nog even opruimt. 
Dat geldt ook voor de optie om vier dagen van 9 uur te maken, om een dag vrij te 
houden voor het kind. Het betekent dat de vader dus op vier dagen vroeg naar zijn 
werk gaat, laat thuiskomt, en die dagen niet in staat is om kinderen naar crèches of 
school te brengen en weer ophalen, boodschappen te doen en te koken. De ene papa-
dag betekent dus dat vrouw en kinderen op de andere vier dagen niet veel van de man 
mogen verwachten. Of dat vooruitgang is, valt te betwijfelen. Kortom, vaders willen 
voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Ze willen wel tijd om voor hun kinderen te 
zorgen, maar daar niet of nauwelijks arbeidstijd voor opgeven. En dat gaat niet. 
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Langs de meetlat: hoe m/v is het SCP?

Mannen en vrouwen. Die lopen ook op het SCP rond. Net als in de rest van Neder-
land, dus in die zin zijn we bij het SCP niks bijzonders. Waarom dan toch kijken 
vanuit een man/vrouwbril naar de eigen organisatie? Enerzijds uit pure nieuwsgie-
righeid omdat ik sinds kort bij het SCP werk en benieuwd ben of en hoe man/vrouw-
scheidslijnen door de organisatie heen lopen, en anderzijds omdat ik meer in het 
algemeen vind dat een organisatie die geregeld de onderzoeksthermometer in de Ne-
derlandse samenleving prikt, zelf ook eens het lijdend voorwerp mag zijn. De vraag 
luidt dus: hoe m/v is het SCP? En stiekem ook: zijn we bij het SCP geëmancipeerder 
dan in de rest van Nederland?
 Laat ik beginnen met de personeelssamenstelling van het SCP onder de loep te 
nemen, de zogenaamd ‘harde cijfers’. In november 2008 werkten er bij het SCP 108 
medewerkers, van wie 66 vrouwen (61%) en 42 mannen (39%). Het stille geroezemoes 
onder sommige mannen dat er nu wel heel veel vrouwen bij het SCP werken vindt 
zijn zachte weerklank in de cijfers. Er werken 70 medewerkers in deeltijd (< 35 uur) 
en 38 in voltijd (≥ 35 uur bij een formele werkweek van 36 uur). Van de deeltijders is 
vervolgens 79% vrouw en 21% man en bij de voltijders zijn de cijfers respectievelijk 
29% en 71%. Kijken we naar de verdeling vaste en tijdelijke contracten dan hebben 
74 medewerkers een vast contract en 34 een tijdelijke aanstelling. Onder de vaste 
medewerkers is de verdeling man-vrouw 50-50, terwijl deze onder de tijdelijke me-
dewerkers (onder wie stagiaires, uitzendkrachten en veel recent ingestroomde jonge 
medewerkers) nogal scheef verdeeld is: 15% mannen versus 85% vrouwen.1 Als we 
hogerop in de echelons klimmen, dan nemen in de staf drie vrouwen en acht mannen 
zitting en op directieniveau twee mannen. Kort gezegd: er werken meer vrouwen dan 

1  Deze oververtegenwoordiging van vrouwen in de jongere leeftijdsgroepen heeft ook te maken met een toename van 
het aandeel vrouwen in de sociale wetenschappen in de afgelopen decennia (Portegijs, Hermans en Lalta 2006).

Peggy Schyns
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mannen bij het SCP, deeltijders evenals tijdelijke medewerkers zijn vaker vrouw, en 
hogerop vindt men ze minder. Op het organisatiestructurele vlak schuurt het hier en 
daar dus nog een beetje qua evenredige verdeling.
 Dan de wat zachtere cijfers. Hoe valt de organisatiecultuur binnen het SCP te 
typeren? Losjes gebaseerd op Hofstede’s (2001) theorie over masculiene en feminiene 
organisatieculturen heb ik een ‘zorgzaamheidsindex’ (vier items over samenwerken, 
goede werkrelatie met leidinggevende, balans werk-privé, secundaire arbeidsvoor-
waarden) en een ‘assertiviteitsindex’ (materieel succes, doorstroommogelijkheden, 
ontwikkelingskansen, uitdagend werk) gecreëerd.2 Alhoewel het SCP iets hoger 
scoort op zorgzaamheid dan op assertiviteit, zijn beide aspecten prominent in de 
cultuur aanwezig. Hiermee voldoen we aan Hofstede’s plaatje van een Nederlandse, 
feminiene organisatiecultuur, waarin beide sekserollen door zowel mannen als vrou-
wen worden aangehangen.

Tabel 1 Organisatiecultuur SCP: zorgzaamheid en assertiviteit

      zorgzaamheidsindex     assertiviteitsindex
      (score 4-20)    (score 4-20)

SCP   16   15
mannen  16  14
vrouwen  16  15

Van de organisatiestructuur en -cultuur van het SCP gaan we nu over naar de attitu-
des van SCP’ers. Hoe denken wij over de positie van vrouwen in de besluitvorming, 
positieve actie en de noodzaak van emancipatie? Zijn we bij het SCP echt geëmanci-
peerder dan de gemiddelde Nederlander?

2 De index loopt van 4 tot 20, waarin een hogere score een sterke behoefte aan zorgzaamheid c.q. assertiviteit weer-
geeft. De enquête had een respons van 77% (N=83; 35 mannen (42%), 48 vrouwen (58%)).
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Tabel 2 M/V opvattingen, mannen en vrouwen SCP en Nederland (tussen haakjes) (in procenten)

  SCP mannen (NL mannen)  SCP vrouwen (NL vrouwen) 
  eens  neutraal  oneens  eens  neutraal  oneens

Vrouwen hebben in het algemeen 
te weinig invloed op besluitvor- 
ming over belangrijke kwesties  53 (32) 20 (27) 27 (41) 61 (43) 19 (28) 21 (29)

Tegenwoordig hebben vrouwen 
evenveel kansen als mannen om 
een topfunctie te bereiken 23 (40) 20 (13) 57 (47) 23 (33) 11 (11) 66 (56)

Het zou goed zijn wanneer de 
volgende minister-president 
een vrouw is 52 (32) 37 (55) 11 (14) 44 (42) 53 (50) 2 (7)

Vrouwen moeten vanwege hun 
achterstand voorrang hebben, 
bijvoorbeeld bij het krijgen van 
een baan 10 (16) 29 (21) 61 (62) 11 (24)  36 (25) 53 (51)

Vrouwenemancipatie is in ons 
land niet meer nodig, vrouwen 
en mannen zijn hier immers al 
gelijk 29 (54) 13 (20) 58 (26) 4 (42) 33 (18) 62 (41)

Bron: Enquête SCP MV 2008, SCP (EMOP ’06) en SCP (CV ’06)

Ja, dat is (overwegend) echt zo. En op één punt zijn de SCP-mannen zelfs vooruitstre-
vender dan de SCP-vrouwen: meer dan de helft van de mannen ziet een vrouw als 
minister-president wel zitten (tegen een derde van de Nederlandse mannen), terwijl 
dat bij de SCP- en Nederlandse vrouwen iets meer dan 40% is. Zelf zijn we trouwens 
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vrij bescheiden over het emancipatiegehalte van de SCP-mannen: slechts 12% onder-
schrijft de stelling dat de SCP-mannen het meest geëmancipeerd zijn van Nederland 
(27% neutraal, 38% oneens en 23% weet het niet). Alleen wat betreft positieve actie 
zijn we bij het SCP weer strenger dan de gemiddelde Nederlander: voorrang geven 
aan vrouwen wordt hier minder onderschreven dan gemiddeld in Nederland, en dat 
geldt zowel voor de mannen als de vrouwen. Het grootste verschil tussen het SCP – 
en hierbinnen weer tussen mannen en vrouwen – en Nederland vinden we echter bij 
de stelling dat vrouwenemancipatie overbodig is: terwijl in Nederland 54% van de 
mannen en 42% van de vrouwen dit onderschrijft, is dat binnen het SCP 29% en 4% 
respectievelijk. 
 Het is natuurlijk leuk en aardig dat we bij het SCP allemaal zulke geëmancipeerde 
opvattingen hebben, maar varen we er persoonlijk ook wel bij? Staan we gelukkig, 
gezond en vol optimisme in het leven? Het goede nieuws is dat we op alle fronten 
beter scoren dan de gemiddelde Nederlander: het SCP geeft zichzelf een 7.7 voor 
tevredenheid met het leven (schaal 0-10), versus een 7.6 in Nederland, we voelen ons 
vaker (zeer) gezond (82% versus 75% in Nederland) en zijn ook nog eens optimisti-
scher over de eigen toekomst (74% versus 65%) (SCP/ESS 2006). Alleen valt hier wel 
een kleine gender gap te bespeuren binnen het SCP: de mannen voelen zich beduidend 
gezonder dan de vrouwen (hetgeen trouwens ook in Nederland het geval is), en zijn 
ook nog eens optimistischer over de eigen toekomst. Wat dit betekent, laat ik aan 
de verbeelding van de lezer over. Stiekem benijd ik ‘de man’ bij het SCP een beetje. 
Maar die bestaat gelukkig niet.



M/V
89

Literatuur

Hofstede, Geert (2001)
Culture’s consequences. Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. 

Thousand Oaks: Sage Publications.

Portegijs, Wil, Brigitte Hermans en Vinodh Lalta (2006)
Emancipatiemonitor 2006. 

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Over de auteur
 

Dr. P. (Peggy) Schyns 
studeerde politicologie en schreef haar proefschrift over de relatie tussen geld en geluk. Vanaf 1 juli 2008

 is zij als senior onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Participatie en Bestuur van het SCP. 
Zij doet onderzoek naar politieke attitudes en participatie, morele kwesties, sociale cohesie en 

subjectief welbevinden. 



M/V
90

Balkenende IV: de wens van vrouwelijk Nederland

De Tweede Kamer telt voor het eerst vijf vrouwelijke fractievoorzitters, maar nog 
altijd staan in het kabinet drie mannen aan het roer. In de Verenigde staten is Barack 
Obama onlangs tot president verkozen, ten koste van vrouwelijke kandidaten voor 
het presidentschap en het vice-presidentschap. Hoewel hij het onder de mannen ook 
niet onaardig deed, was het de vrouwelijke stem die Obama met 56% de overwin-
ning bracht. Wat als de stem van de Nederlandse vrouw dominanter werd? Zou de 
samenleving er dan heel anders uit gaan zien of zijn de huidige mannelijke rege-
ringsleiders ook in Nederland juist in het zadel geholpen door de vrouwelijke stem? 
Wij stellen ons hier de vraag of en hoe de politieke en maatschappelijke opinies van 
vrouwen zich onderscheiden van die van mannen. We maken hiervoor gebruik van 
enquêteresultaten van het Nederlands Kiezers Onderzoek (NKO) 2006 en Culturele 
Veranderingen 2006.
 Onderzoek naar stemgedrag van mannen en vrouwen heeft steeds laten zien dat 
vrouwen in post-industriële samenlevingen linkser stemmen dan mannen, terwijl ze 
enkele decennia geleden nog rechtser stemden. In Europa heeft deze omslag halver-
wege jaren negentig plaatsgevonden (zie Inglehart en Norris 2000). Voor de Neder-
landse verkiezingen van 2006, resulterend in een centrumlinkse coalitie van CDA, 
PvdA en Christenunie, blijkt de linkse voorkeur van vrouwen nog altijd op te gaan. 
Uitgaande van de partijindeling van het Kieskompas 1 langs de sociaaleconomische 
as blijkt 54% van de vrouwen links te stemmen tegen 48% van de mannen. De recht-
se partijen moeten het dan met 22% van de mannelijke en 16% van de vrouwelijke 
kiezers doen.2 Van beide seksen kiest de overige 30% een centrumpartij (CDA, D66 
en SGP). Een tweede as waarlangs we de partijvoorkeur van mannen en vrouwen 

1 Zie www.kieskompas-educatief.nl. Ter vergelijking: www.stemwijzer.nl.
2 Verschil links-centrum-rechts: p<0.01.

Eefje Steenvoorden en Lonneke van Noije 
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kunnen vergelijken, is die van progressiviteit versus conservatisme. Hier blijken man-
nen en vrouwen in 2006 niet betekenisvol te verschillen. 
 Zou de regeringscoalitie er anders uit hebben gezien wanneer alleen mannen hun 
stem hadden mogen uitbrengen? Mogelijk. De twee grootste partijen CDA en de 
PvdA verliezen beide hooguit twee zetels, en behouden hun overwicht dus met gemak. 
Wel is het de vraag of de Christenunie nog voldoende vuist had kunnen maken om 
de derde plaats in de coalitie van CDA en PvdA in te nemen; de partij zou al gauw 
twee zetels verliezen. De SP zou het recht om als derde grootste partij als eerste aan 
tafel bij te schuiven kunnen vasthouden, maar voelt nu de hete adem van de VVD 
die sterk aan populariteit wint. Hoewel de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders 
waarschijnlijk alsnog niet aan tafel zou zijn uitgenodigd, zou haar top-5 notering met 
twee extra zetels in de Kamer nog extra onderstreept worden. Kortom, vooral de 
rechtse partijen VVD en PVV spinnen garen bij een overwegend mannelijke verkie-
zingsopkomst. 
 Bij een uitsluitend vrouwelijke opkomst mogen het CDA en de PvdA zich beide 
verheugen in een bescheiden groei van de achterban. De Christenunie zou zijn onder-
handelingspositie als derde coalitiepartner hebben verstevigd: twee derde van haar 
kiezers is vrouw. Maar ook twee andere partijen die tijdens de formatie gepolst werden 
voor deze positie, de SP en GroenLinks, zouden ervan profiteren. De VVD zou met 
nog twee zetels minder naar de oppositiebanken worden verwezen. Waar de PVV bij 
mannen op de vijfde plaats staat, weet Geert Wilders bij de vrouwen niet meer dan een 
zevende plaats los te krijgen, nauwelijks meer dan de Partij voor de Dieren. De huidige 
centrumlinkse coalitie van Balkenende, Bos en Rouvoet blijft dus onbedreigd. 
 Als het kabinet eenmaal geïnstalleerd is, tonen mannen en vrouwen zich behoor-
lijk eensgezind over de beleidskwesties die voorrang verdienen. Het belangrijkste pro-
bleem is volgens mannen met afstand immigratie en integratie, gevolgd door normen 
en waarden, criminaliteit en veiligheid, kosten van levensonderhoud en ten slotte 
zorg. Wat blijkt, dezelfde thema's sieren de top vijf van vrouwen, maar de zorg staat 
bij hen op nummer twee. De normen en waarden moeten daarom wijken naar de 
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vierde positie. Onderaan staan de kosten van levensonderhoud, maar vrouwen heb-
ben het daarbij vooral over inkomensverschillen en armoede, terwijl voor mannen 
eerder belastingen en prijsstijgingen wegen. Verder valt op dat mannen zich, zij het 
meer in de marge, opwinden over het functioneren van de politiek en de files, terwijl 
dat voor vrouwen niet speelt. 
 Dat het belastinggeld redelijk hetzelfde onder de ministersposten verdeeld zou 
worden, betekent niet dat mannen en vrouwen de ministers ook met een vergelijkbare 
opdracht op pad sturen. We gaan sekseverschillen in opinies na op de vijf voor hen 
belangrijkste beleidsterreinen. Algemeen valt op dat mannen zich in 2006 over de 
hele linie negatiever over het gevoerde overheidsbeleid toonden. Het zorgbeleid vormt 
hier een belangrijke uitzondering; hierover zijn juist vrouwen minder te spreken.
 Op het terrein van immigratie en integratie zijn mannen en vrouwen het eens dat 
immigranten meer hun best moeten doen om te integreren en de taal te leren. Maar 
vreemd genoeg vinden vrouwen meer dan mannen dat er al te veel allochtonen in 
Nederland zijn en zelfs in meerderheid dat de islamitische leefwijze niet met de Wes-
terse te verenigen is, terwijl zij vele malen makkelijker zijn in het verstrekken van ver-
blijfsvergunningen aan economische vluchtelingen en asielzoekers minder snel zullen 
uitzetten. 
 Vrouwen hebben vaker de indruk dat de criminaliteit toeneemt en ook echt een 
probleem is in Nederland. Veel meer vrouwen vinden bovendien dat de strafmaat te 
licht is en tegenwoordig ook veel lichter is dan vroeger. Wel zijn ze tevredener over 
het optreden van overheid en politie. 
 Hiermee in lijn ligt de opinie over het thema normen en waarden. De meeste 
mannen menen dat de medemens in de omgang nog wel te vertrouwen is, terwijl men 
volgens de meeste vrouwen niet voorzichtig genoeg kan zijn. Onder mannen heerst 
ook minder pessimisme over de ontwikkeling van gedrag en zeden in ons land.
 Mannen en vrouwen zijn het eens over de noodzaak van goede zorg. Veel verder 
dan de hogere prioriteit die vrouwen aan zorgbeleid verlenen en hun kritischere hou-
ding tegenover het gevoerde beleid, gaan de meningsverschillen niet. 
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 Ten slotte bekommeren meer vrouwen zich over de financieel minder bedeelden 
in het land en willen ze inkomensverschillen eerder zien afnemen. Ook zou een meer-
derheid van de vrouwen, tegen een minderheid van de mannen, de sociale uitke-
ringen verhogen. Toch vinden beiden niet dat dit via hogere overheidsuitgaven zou 
mogen.
  Al hebben we nog zo ons best gedaan om de verschillen tussen de seksen uit te 
lichten, als deze bijdrage iets heeft laten zien, is het wel dat Nederlandse mannen en 
vrouwen politiek prima door één deur kunnen. Verschillen in partijvoorkeur open-
baren zich vooral bij de wat kleinere partijen, waarbij vrouwen linksaf en mannen 
rechtsaf slaan. Ook besteden ze het belastinggeld grotendeels aan dezelfde beleidster-
reinen. Zo nu en dan blijken ze dan toch een geheel eigen invulling aan het beleid te 
willen geven, overigens zonder eenduidig links-rechtslabel. Op het eerst gezicht geeft 
de linkse orientatie van de vrouw meer blijk van zorgzaamheid voor de zwakkeren 
dan van tolerantie voor het afwijkende. De eeuwige vraag naar de verklaring van 
sexeverschillen dringt zich ook hier op. Sommige onderzoekers wijzen op verschil-
len in altruïsme en egalitarisme; beide idealen zouden sterker leven onder vrouwen 
(bijv. Schlesinger & Heldman 2001). Anderen menen dat vrouwen linkser stemmen 
omdat zij daarbij, wegens horizontale en verticale segregatie op de arbeidsmarkt, 
nog altijd meer te winnen hebben (Inglehart & Norris 2000). Interessant is wel dat 
mannen wier familiestamboom vele vrouwen telt politiek linkser georiënteerd blijken 
te zijn (Oswald & Powdthavee 2006). Zo zijn Balkenende, Bos, Rouvoet en Obama 
niet alleen de wens van de vrouwen, maar hebben de vele dochtertjes van deze heren 
wellicht ook meer politieke invloed dan gedacht. 
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Waarom mannen meer meedoen aan websurveys

Mannen doen minder mee aan surveys dan vrouwen (Groves and Couper, 1998; 
Stoop 2005). In grote websurveys zijn vrouwen echter sterk ondervertegenwoordigd. 
Bij Perspektive Deutschland (2001) was 75% van de 100.000 respondenten man, bij 
Nederland in Europa (2006) 79% van de 100.000 en bij 21 Minuten (2006) 60% van 
de 170.000 duizend. Waarom doen vrouwen in het algemeen vaker mee? En waarom 
zijn in de grote websurveys mannen zo oververtegenwoordigd?

Volgens Eurostat woonden er 2005 in Europa ca. 105 vrouwen op iedere 100 man-
nen. In Turkije is er een vrouwentekort en in Estland een groot overschot (98 resp. 
117 vrouwen op iedere 100 mannen). Onder de deelnemers aan het European Social 
Survey 2004/2005 zag de verdeling er iets anders uit (zie figuur).1 In een aantal ESS-
landen zijn de vrouwen iets ondervertegenwoordigd onder de respondenten, in de 
meeste landen echter fors oververtegenwoordigd. In Portugal zaten er voor iedere 
100 mannen 150 vrouwen in de uiteindelijke steekproef.
 Het gebruikte steekproefkader kan een deel van de verschillen tussen landen ver-
klaren. In landen met een individueel steekproefkader wordt een aanschrijfbrief naar 
een persoon gestuurd, en vraagt de interviewer aan de deur naar dezelfde persoon. 
Deze directe benadering leidt tot hogere respons. Als het steekproefkader uit huis-
houdens of adressen bestaat, wordt er een algemene brief gestuurd (‘aan de familie 
x’, of ‘aan de bewoners van y’), en moet de interviewer een persoon selecteren met 
behulp van degene die de deur open doet. Van de bevolking van 20 tot 65 jaar be-
steedden mannen in 2005 31 uur per week aan betaald werk, en vrouwen 16 uur 

1 De cijfers zijn niet goed vergelijkbaar, omdat bij het European Social Survey 0-15 jarigen en bewoners van instellingen 
en tehuizen buiten het steekproefkader vallen. Dit kan betekenen dat de man- vrouwpopulatie van het ESS er iets 
anders uitziet.

Ineke Stoop
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Bron: European Social Survey: http://ess.nsd.uib.no/. De gegevens zijn gewogen met het design weight. Hiermee wordt 
 gecompenseerd voor steekproefopzetten die afwijken van eenvoudige random steekproef.
 Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/. Population, demography, population, women per 100 men (4-12-2008).

(Breedveld et al., 2006). Onder andere daarom zijn mannen overdag minder vaak 
thuis. Met mannen is dus ook minder vaak direct contact. Dat leidt tot lagere respons. 
Daarnaast blijkt dat mannen, en vooral jonge mannen, die eerst geweigerd hebben 
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om mee te doen, zich minder makkelijk dan vrouwen laten overhalen om alsnog mee 
te doen (zie Stoop, 2005). Uit de figuur blijkt dat in het algemeen in landen met indi-
viduele steekproeven vrouwen minder oververtegenwoordigd zijn dan mannen (met 
Hongarije en Estland als opvallende uitzonderingen).
 Dit benaderingseffect geldt voor face-to-face en telefonische surveys, waar mensen 
thuis voor moeten zijn. Voor online surveys ligt dat natuurlijk heel anders. Iemand 
uitnodigen om mee te doen, gaat zelden persoonlijk, en men kan een online vragen-
lijst invullen waar en wanneer men maar wil. Bij online surveys is dus de verwachting 
dat deelname parallel gaat met gebruik van en toegang tot internet. In 2005 had 84% 
van de mannen toegang tot internet, en 81% van de vrouwen (in 2008 was dat 90% 
resp. 91%).2 De verschillen zijn dus niet groot. De verschillen in gebruik zijn wel iets 
groter: 73% van de mannen gebruikten het internet in 2005 (bijna) dagelijks en 62% 
van de vrouwen (in 2008 81% resp. 83%). Het thuisgebruik van internet verschilt niet 
veel, maar het gebruik op het werk wel: 47% van de mannen gebruikte het internet 
op hun werk in 2005, en 37% van de vrouwen (in 2008 51% resp. 43%).
 Verklaart het (iets) grotere internetgebruik van mannen hun veel grotere deel-
name aan de websurveys? Vonk et al. (2006) vergelijken de respons van mannen en 
vrouwen op een vragenlijst die uitgezet was bij een steekproef uit 19 Nederlandse 
online panels. Van de vrouwen deed gemiddeld 53% mee, van de mannen 48%. 
(Opvallend was overigens dat 75% van de mensen die meededen binnen 24 uur de 
vragenlijst hadden ingevuld, en dat 40% van de mensen met een betaalde baan de 
vragenlijst invulde onder werktijd.) Ook bij online surveys doen vrouwen dus vaker 
mee dan mannen. Blijkbaar is er meer aan de hand.
 Als het niet de methode van onderzoek is, zou het onderwerp van de vragenlijst 
misschien het grote verschil kunnen verklaren. Zowel Perspektive Deutschland, Ne-
derland in Europa en 21 minuten gaan in op actuele en politieke onderwerpen. Zijn 

2 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=71098ned&D1=33-133&D2=0-2&D3=a&VW=T 
 (geraadpleegd 5 december 2008)
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mannen meer geïnteresseerd in de politiek dan vrouwen? Mannen (21%) stemden bij 
de laatste Tweede-Kamerverkiezingen iets vaker dan vrouwen (18%).3 Als er in gezel-
schap over binnenlands nieuws wordt gesproken, doet 57% van de mannen meestal 
mee met het gesprek, en maar 44% van de vrouwen.4 Interesse in de politiek zou dus 
een deel van het verschil kunnen verklaren. Het merkwaardige is echter dat deze cij-
fers uit de eerste golf van het Nederlands Kiezersonderzoek 2006 komen (CBS 2008). 
De respons onder mannen was 71% en onder vrouwen 72%. Een eventuele grotere 
interesse in de politiek en actualiteiten van mannen zou kunnen verklaren waarom 
hier het verschil tussen mannen en vrouwen klein is. De grotere interesse zorgt echter 
geenszins voor een overmaat aan mannen.
 Eén verschil tussen de drie websurveys en de andere surveys (face-to-face en on-
line) waarvan hier resultaten zijn gepresenteerd, is nog niet genoemd. Bij de drie 
websurveys is geen sprake van een random steekproef uit de bevolking, of van een 
deelsteekproef uit een online panel. Aan de grote websurveys kon iedereen meedoen 
die in de krant, op de radio, op andere websites of waar dan ook over het survey las 
of hoorde. De grotere deelname van mannen aan dergelijke open websurveys is dus 
waarschijnlijk te verklaren door een combinatie van factoren. Mannen hebben vaker 
betaald werk, maken op hun werk vaker gebruik van internet, en mensen met een 
baan vullen online surveys voor een belangrijk deel onder werktijd in. Mannen zijn 
ook iets geïnteresseerder in de politiek, waardoor ze eerder horen over de websur-
veys en meer geneigd zijn deze in te vullen. En mannen zijn iets meer geneigd zich 
uit eigen beweging te mengen in discussies over maatschappelijke onderwerpen, ook 
zonder dat ze daar expliciet voor hoeven te worden uitgenodigd.

3 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71725ned&D1=a&D2=a&HD=080811-0733&HDR=T&STB=G1 
 (geraadpleegd op 5 december 2008)
4 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71722ned&D1=a&D2=a&HD=080811-0725&HDR=T&STB=G1 
 (geraadpleegd op 5 december 2008)
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Barbie en Ken, een paar apart

‘Ken (1961), Nr. 1, bruin stekeltjeshaar, zeer goede conditie...’

Het lijkt het begin van een contactadvertentie, zoals deze 47-jarige man (single, ge-
trouwd of gescheiden?) zichzelf als ‘nummer 1’ aanprijst. Al doorlezend rijst echter 
twijfel: ‘haar iets gesleten’, en: ‘alle accessoires (rood-wit zwemkleding, handdoek, 
slippers, standaard, boekje) in originele verpakking’.1 Geen contactadvertentie dus 
maar een verkoopadvertentie van de mannelijke helft van wellicht het meest beroem-
de poppenpaar ooit: Barbie en Ken. 
 Het idee van een contactadvertentie van Ken is toch ook weer niet zo vergezocht, 
aangezien de relatie van dit plastic paar minder duurzaam bleek dan gedacht. In fe-
bruari 2004 kondigde het hoofd marketing van Mattel, de producent van de poppen, 
aan dat Barbie en Ken gingen scheiden. Een heus persbericht kwam er aan te pas. 
Daarin werd gezegd dat Barbie en Ken het na 43 jaar tijd vonden om ‘some quality 
time’ gescheiden van elkaar door te brengen. Van alle mogelijke transities in het 
leven heeft dit stel er in enkele decennia tijd slechts één ondergaan: scheiding. Hun 
gesuggereerde relatieleven lijkt daarmee toch meer op de werkelijkheid gebaseerd 
dan dat van andere fictieve figuren, waarin geen enkele transitie plaatsvindt, zoals bij 
de familie Duck, die vreemd genoeg uitsluitend uit ooms, tantes en neefjes bestaat en 
waarin ouders ontbreken.2 Tot een huwelijk is het tussen Barbie en Ken echter nooit 
gekomen en ook het ouderschap is aan hen voorbijgegaan. Zo bezien lijkt Barbie het 
toonbeeld van de professionele, werkende vrouw met – heel modern   – een iets jongere 

1 Bron: www.fiftiesstore.com
2 Vgl. Dorfman en Mattelart How to read Donald Duck; imperialist ideology in the Disney comic. 1971, 1983. 

Hetzelfde geldt uiteraard voor Suske en Wiske en in Kuifjes wereld ontbreken familierelaties helemaal: Jansen en 
Janssens lijken weliswaar een eeneiige tweeling, maar hebben een verschillende achternaam. Ook in het fictieve 
leven van Barbie en Ken ontbreken ouders.

Monique Turkenburg
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partner. Ken heeft enige moeite om in de schaduw van zijn beroemde vriendin een 
eigen identiteit te verwerven, wellicht de reden voor deze scheiding. 
 In 1959 werd Barbie als modepop op de markt gebracht, maar de later zo glans-
rijke carrière van de eerste pop met borsten kwam aanvankelijk moeizaam op gang. 
Een vermeend pornoverleden speelde haar parten. De pop heeft haar uiterlijk immers 
ontleend aan het plastic popje Lilli, gemaakt naar een stripfiguurtje uit de Duitse Bild, 
dat seksueel getinte opmerkingen niet zou schuwen.3 
 De bedenkster van Barbie wilde echter bewust een pop voor meisjes maken met 
een andere boodschap dan de rol van huisvrouw en moeder. Barbie zou geen pop 
moeten worden om over te moederen, maar meisjes fantasiemogelijkheden moeten 
bieden voor een zelfstandig en onafhankelijk leven als ( jong)volwassene. Ken werd 
twee jaar later gelanceerd, zodat spelenderwijs ook de relatie met de andere sekse kon 
worden verkend. Die verkenning lijkt echter voorbehouden aan meisjes want ouders, 
en vooral vaders, zijn weinig tolerant als hun zoontje met Barbies wil spelen – hoewel 
weer enigszins opgelucht als Ken dan favoriet blijkt.4 
 Het is de vraag of het ideaal van positieve rolmodellen (M/V) geslaagd is te noe-
men. Sociologische en psychologische literatuur laten zien dat niet zozeer het profes-
sionele rolmodel van het duo ter discussie staat of hun veronderstelde relatie, als wel 
het uiterlijk van dit plastic koppel en het mogelijke effect daarvan op kinderen die met 
de poppen spelen. Met name het onwaarschijnlijk ogend figuur van Barbie ligt onder 
vuur. Onderzoek waarin de lichaamproporties van beide poppen worden vertaald 
naar volwassen personen, laat zien dat kans op het figuur van Barbie minder dan 1 
op 100.000 is; dat van Ken 1 op 50, en daarmee wel een stuk realistischer.5 

3 Bronnen: Arthur Weiss, A brief guide to competitive intelligence: how to gather and use information on competitors. 
In: Business Information review, jg. 19, nr. 2, juni 2002. http://en.wikipedia.org/wiki/Bild_Lilli_doll 

4 Vgl. Emily W. Kane. ‘No way my boys are going to be like that!’ Parents responses to children’s gender nonconformity. 
In: Gender & Society, deel 20, nr. 2, april 2006, p. 149-176.

5 Kevin I. Norton, Timothy S. Olds, Scott Olive en Stephen Dank. Ken and Barbie at life size. In: Sex Roles, deel 34, nr. 
3/4, februari 1996.
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Ruby, de dikke Barbie
© The Body Shop
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 Wellicht beïnvloed door dit soort onderzoek of door de anti-anorexialobby, maar 
waarschijnlijk gewoon inspelend op een veranderende afzetmarkt, past Mattel het 
uiterlijk van Barbie iets aan. Met kleinere borsten en een wat grotere taille zou de pop 
een realistischer uiterlijk hebben gekregen. Het aangepaste uiterlijk kan sommigen 
echter niet overtuigen. Zo start de Bodyshop in 1998 een campagne met de afbeel-
ding van een zeer mollige Barbie,‘Ruby’ genaamd, en de slogan ‘3 miljard vrouwen 
lijken niet op een supermodel; slechts 8 vrouwen doen dat wel’.6 Het is een aanklacht 
tegen het stereotype vrouwbeeld dat modebladen en reclamemakers vrouwen voor-
spiegelen en waar Barbie inmiddels symbool voor staat, haar gesuggereerde lange en 
gevarieerde loopbaan als topmodel, astronaut, lerares en arts ten spijt. ‘Een Barbie’ is 
in het spraakgebruik de equivalent van het domme blondje. Zo werd in de strijd om 
het Amerikaanse presidentschap over Sarah Palin wel gesproken als ‘Caribou Bar-
bie’,7 de running mate van ‘John McSame’. Het feit dat ze tijdens de campagne voor 
150.000 dollar aan kleding declareerde, droeg zeker bij aan haar Barbie-imago. 
 Het is overigens niet ondenkbaar dat er een in bontlaarzen gehulde Barbie met 
bril en donkerbruin haar op de markt wordt gebracht. Regelmatig heeft Mattel zijn 
poppen aangepast aan allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en wensen, of nieuwe 
poppen geïntroduceerd om een groter publiek te bereiken. Zo verscheen in 1968 de 
eerste Afrikaansamerikaanse vriendin van Barbie (Christie), in 1970 kreeg Ken een 
zwarte vriend (Brad), nog later volgden er meer ‘etnische’ vrienden en vriendinnen 
en in 1997 kwam Mattel met een pop in een rolstoel (Becky).8 Het uiterlijk van Bar-
bie en Ken werd aan de tijd aangepast, maar niet altijd met het gewenste effect. De 
poging begin jaren negentig om Ken ‘cooler’ te maken, werd door het publiek uitge-
legd als (eindelijk!) zijn ‘coming out’. ‘Earring Ken’ – met geblondeerd haar, oorring, 
halsketting en gehuld in een lila outfit – werd als cultobject razend populair bij vol-
wassen homo’s en de verkoopcijfers stegen tot ongekende hoogte.9

6 Bron: www.anitaroddick.com [vertaling MT].
 7 Bijvoorbeeld: http://www.newsweek.com/id/165227
8 Bron: Wikipedia
9 Bron: Matt Haig. Brand failures. London: Kogan Page, 2005, p 45-46.
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Ken en Barbie 
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 In 2007 zag in Indonesië een nieuwe ‘moslimbarbie’ het licht. Geen pop van Mat-
tel, maar een creatie van twee Indonesische vrouwen die de bestaande Barbies wel 
leuk, maar te bloot vonden.10 Moslimpop Salma is dan ook geheel gehuld in een 
lange jurk en draagt een hoofddoek. Een gemiste kans voor Mattel aangezien deze 
moslimbarbie goed verkoopt. Bovendien zou Salma, uitgerust met ‘accessoires’ als 
een stethoscoop, aktetas of voorzittershamer, ofwel gehuld in een rechterstoga, een 
fraai rolmodel voor meisjes kunnen zijn, net als met de eerste Barbie werd beoogd. 
Iran kende al moslimvarianten van Barbie en Ken (Sara en Dara) – jonger, en geen 
geliefden, maar broer en zus – en begin 2003 zag in Syrië de pop Fulla het licht. Deze 
gesluierde pop, ‘een rommelige combinatie van westerse en oosterse iconografie’11 

wordt als een moreel betere versie van Barbie gezien en zou daarmee bij grote groe-
pen meisjes voorzien in hun behoefte aan een positief rolmodel. 

In een jarenlange marketingstrategie heeft Mattel het imago van Barbie en Ken ge-
creëerd, waarbij Barbie nu – juist door deze invulling – een beperkter rolmodel biedt 
dan in de beginjaren.12 Ken’s imago was minder vastomlijnd en is uiteindelijk als 
metroman13 minder bekritiseerd. 
 Overigens zijn Barbie en Ken twee jaar geleden weer officieel tot stel verklaard 
en dat had niets met rolmodellen (M/V), maar uiteraard alles met dalende verkoop-
cijfers te maken.

10 Bron: http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/lifestyle/articleview/)/components/actueel/rtlnieuws/2007/10_okto-
ber/10/vrijetijd_lifestyle/1010_0800_Moslim-Barbie.xml

11 Renée Terrebonne. Fulla the veiled Barbie: an analysis of cultural imperialism and agency. MAI Review, 2008, nr. 2, 
Santa Cruz Report.

12 Lorrie Blair Art teacher Barbie: Friend of Foe? In: Canadian Journal of Education (2006), jg. 29, nr. 1.
13 Metroman, of ook wel: metrosexual, een term uit 1994 van journalist Mark Simpson. Verwijst naar een wat narcisti-

sche, stadse(metropolitan) man met vrouwelijke trekjes, heteroseksueel, meestal ongetrouwd, verzorgd en erg met 
zijn haar en uiterlijk bezig. Vgl.: Meet the metrosexual (2002)(www.salon.com) waarin hij David Beckham, hoewel 
gehuwd, als prototype metrosexual beschrijft.
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Vrouwen van nu, voorheen plattelandsvrouwen

Met ruim 50.000 leden is ‘Vrouwen van nu’ de grootste vrouwenvereniging in Ne-
derland. Deze vereniging werd in 1930 opgericht als Bond van Boerinnen en andere 
Plattelandsvrouwen, maar heeft zich sindsdien steeds verbreed. In een poging het 
agrarische imago van zich af te schudden werd in 2001 de naam veranderd in ‘NBvP 
Vrouwen van nu’. De afkorting staat voor Nederlandse Bond voor Plattelandsvrou-
wen en verhult dus subtiel de afkomst. De vereniging wil midden in de wereld staan 
en bijdragen aan de emancipatie van de vrouw. Zo werkt de vereniging samen met 
vrouwenprojecten in het buitenland en worden op de ontmoetingsdagen geslaagde 
vrouwen uitgenodigd om te spreken over maatschappelijke thema’s. Dat ook het 
handwerken – ofwel ‘het ontplooien van de creativiteit’ – een belangrijke bezigheid 
blijft binnen de vereniging, verraadt echter de traditionele levenshouding van de le-
den.
 Illustreert de ontwikkeling van ‘NBvP Vrouwen van nu’ de vrouwenemancipatie 
op het platteland? Steeds meer vrouwen op het platteland hebben betaald werk en 
agrarische vrouwen zijn steeds vaker mede-eigenaar van het familiebedrijf. Toch is 
het aantal uren dat plattelandsvrouwen betaald werken lager dan dat van stedelijke 
vrouwen, terwijl mannen op het platteland juist meer uren betaald werken dan man-
nen in de stad. Aan huishoudelijk werk, doe-het-zelf-klusjes en zorg besteden plat-
telandsvrouwen juist meer tijd. Door de traditionele taakverdeling zijn plattelands-
vrouwen nog veel vaker financieel afhankelijk dan stedelijke vrouwen (Adolfsen et al. 
2006). Toch betwisten plattelandsvrouwen dat ze minder geëmancipeerd zouden zijn 
dan stedelijke vrouwen. Ze willen helemaal geen volle betaalde werkweek, met alle 
jachtigheid die daarbij hoort. Ze beschouwen het als een zegen dat ze door de relatief 
lage kosten van het levensonderhoud en een minder materialistische levenshouding 
nog de keuze hebben of en hoeveel ze willen werken voor een baas. Niet zij, maar 
stedelijke vrouwen zouden dus in een keurslijf zitten (Simon et al. 2007). De vraag 

Lotte Vermeij
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is nu: loopt de gemiddelde vrouw op het platteland achter bij de gemiddelde stedelijke 
vrouw, of kiezen plattelandsvrouwen een eigen weg? 
 De hoeveelheid uren dat vrouwen betaalde arbeid verrichten, is weliswaar het 
speerpunt van het huidige emancipatiebeleid, maar is toch een eenzijdige invul-
ling van het begrip emancipatie. Een ander domein zijn seksuele omgangsvormen. 
Opvattingen over hoe mannen en vrouwen zich op seksueel gebied zouden moeten 
gedragen, zijn bepalend voor gedrag en dus ook relevant voor het voorkomen van 
seksueel geweld. Pas in 1991 werd het bijvoorbeeld verboden seks af te dwingen bij 
een huwelijkspartner. Opvattingen over seksuele omgangsvormen geven daarbij een 
kijkje in de keuken, waar mannen en vrouwen omgaan met het gegeven dat behoef-
ten van twee partners soms uiteenlopen. We maken gebruik van een enquête die 
werd afgenomen onder 2199 mannen en vrouwen in Nederland en waarover eerder 
werd gerapporteerd in de Emancipatiemonitor 2006 (Keuzenkamp et al. 2006). 
 Onderstaande figuur geeft een algemeen beeld van de seksuele omgangsvormen 
aan de hand van een schaalscore waarin reacties op tien stellingen worden samenge-
vat (Cronbach’s alpha 0.70). We kunnen zien dat mannen traditionelere opvattingen 
hebben over seksuele omgangsvormen dan vrouwen. Verder blijkt ook een opvallend 
effect van leeftijd: dat senioren er relatief traditionele en dus ongeëmancipeerde om-
gangsvormen op na houden ligt in de lijn der verwachtingen. Dat jongeren, en dan 
vooral jonge mannen, ook relatief ongeëmancipeerd zijn, is verrassender. Tussen plat-
telandsvrouwen en stedelijke vrouwen bestaat een duidelijk verschil, vooral onder de 
senioren: plattelandsvrouwen zijn ook als het gaat om seksuele omgangsvormen iets 
minder geëmancipeerd dan vrouwen in de stad. Dit verschil is niet toe te schrijven 
aan het opleidingsniveau of de leeftijdsopbouw van de plattelandsbevolking.
 Maar dit beeld geldt niet voor alle stellingen in gelijke mate. Nauwelijks verschil 
bestaat er wanneer het gaat om de interpretatie van een terloopse tik op de billen. 
Hoewel toch een redelijk deel van de mannen (8%) en vooral van de jongere mannen 
(15%) aangeeft dat dit gebaar een compliment is aan de vrouw, zijn maar erg weinig 
plattelandsvrouwen (4%) en stedelijke vrouwen (4%) hier van gediend. Maar om daar 
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nou moeilijk over te doen; van de plattelandsvrouwen vindt 38% dat vrouwen tegen-
woordig gedrag van mannen te gauw opvatten als seksuele intimidatie; van de stede-
lijke vrouwen is dit 33%. Onder de oudere vrouwen is het verschil nog duidelijker. Op 
één stelling komen plattelandsvrouwen, en dan met name de wat oudere plattelands-
vrouwen, zelfs geëmancipeerd uit de hoek: van de stedelijke plattelandsvrouwen van 
boven de 50 jaar vindt 11% procent dat mannen het initiatief horen te nemen; van 
de plattelandsvrouwen in dezelfde leeftijdsgroep is dat maar 5%. Geen gezeur, lijkt 
dan ook het devies. 



M/V
112

 Geeft deze nadruk op de eigen rol blijk van een verfrissend relativeringsvermogen 
of van berusting in een ondergeschikte rol? Toch misschien dat laatste. Zelfs als een 
vrouw mishandeld wordt, kennen plattelandsvrouwen de vrouw een grotere verant-
woordelijkheid toe dan stedelijke vrouwen. Van de plattelandsvrouwen is 13% (en van 
de vrouwen van 50 jaar en ouder zelfs 18%) het in dat geval eens met de stelling ‘waar 
twee vechten, hebben er twee schuld’; van de stedelijke vrouwen is dit negen procent. 
De wat oudere plattelandsvrouwen hebben dus wat betreft seksuele omgangsvormen 
wel degelijk een minder geëmancipeerde houding dan stedelijke vrouwen in dezelfde 
leeftijd, maar de generaties na hen lopen in. Of de mannen ook volgen, is de vraag. 
Vooralsnog vallen de jongere mannen op het platteland vooral op door hun macho-
houding.
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  That’s what friends are for  

De Amerikaanse sitcom Friends toont onovertroffen de verschillen in vriendschappen 
tussen mannen en vrouwen.1 Als het uitgaat met zijn vriendin, zit Chandler in zak en 
as. De drie meiden proberen hem op te beuren met een pot thee, het beste ijs en een 
goed gesprek. Tevergeefs. Zijn beste vriend Joey kijkt daarentegen niet naar Chand-
ler om: ‘There’s nothing I can do for him right now. He’s still in his sweat pants. That’s only 
phase 1. I’ll be there for phase 2. I would never miss phase 2: getting drunk and going to a strip 
club.’ De serie benadrukt het aloude stereotype verschil tussen mannen en vrouwen 
in vriendschap: Mannen ondernemen iets, vrouwen gaan praten.
 Zijn deze stereotypes nog van deze tijd? In dit hoofdstuk bekijken we hoe mannen 
en vrouwen zich gedragen wanneer zij hulp nodig hebben. Zijn mannen trotser dan 
vrouwen en houden zij hun problemen vaker voor zichzelf? Als ze om hulp vragen, bij 
wie kloppen mannen en vrouwen dan aan? En in hoeverre veranderen vaste relaties 
het gedrag van mannen en vrouwen? Met cijfers uit 2002 beschrijven we in hoeverre 
mannen en vrouwen van elkaar verschillen in hun omgang met drie problemen: wan-
neer zij door griep huishoudelijke hulp nodig hebben, wanneer zij een groot geldbe-
drag moeten lenen en wanneer zij zich neerslachtig voelen. 

A friend in need’s a friend indeed
Tabel 1 toont hoe mannen en vrouwen, met en zonder vaste partner (dat wil zeggen: 
getrouwd/samenwonend of niet), omgaan met een griepje. Bijna iedereen vraagt om 
hulp, op enkele mannen zonder vaste partner na (4%).2 Anderszins zijn de verschil-
len tussen mannen en vrouwen zonder vaste partner klein: beide groepen hebben 

1 Seizoen 4, aflevering 14: TOW Joey’s Dirty Day.
2 Dit kan een gevolg zijn van de vraagstelling, waarin direct wordt gevraagd wie om hulp gevraagd zou worden en 

‘niemand’ slechts daarbinnen als antwoordmogelijkheid wordt aangedragen.

Tom van der Meer en Eefje Steenvoorden
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een sterke neiging om een vrouwelijk familielid om hulp te vragen, gevolgd door een 
vriend of buur, en door de partner. Voor mannen en vrouwen met vaste partner is 
die partner met afstand de meest om hulp gevraagde persoon. Toch lijken mannen 
(94%) nog meer afhankelijk van hun levenspartner dan vrouwen (86%): 8% van de 
vrouwen met vaste partner zoekt haar heil bij moeder, zus of dochter. Al met al zijn 
de verschillen klein. Bij griep vragen we nagenoeg allemaal hulp aan mensen die 
dicht bij ons staan en ons in een hulpeloze toestand mogen zien: onze partner of een 
vrouwelijk familielid. 

Tabel 1  Huishoudelijke hulp bij griep a

  vrouw zonder  man zonder  vrouw met  man met
  vaste partner  vaste partner  vaste partner  vaste partner

echtgenoot/partner 10 12 86 94
moeder, zus, dochter 50 49 8 3
vader, broer, zoon 9 8 2 1
overige familie 2 3 1 0
vriend of buurman 26 20 2 1
overig  2 4 1 0
niemand 1 4 0 0

a ‘Stelt u zich eens voor dat u griep hebt, een paar dagen in bed moet blijven en voor de huishouding hulp nodig heeft, bijvoorbeeld

    boodschappen doen. Wie zou dan uw eerste keuze zijn om hulp aan te vragen?’

Bron: Culturele Veranderingen 2002. 

Als we krap bij kas zitten, bij wie kloppen we dan aan? Mannen en vrouwen zijn wel-
iswaar minder snel geneigd om hulp te vragen bij geldproblemen dan bij griep, maar 
verschillen daarin nauwelijks van elkaar: ongeveer 7% zou dat niet doen. Wie geen 
vaste partner heeft, hoopt in eerste instantie op hulp van familie, zo blijkt uit tabel 2. 
Vrouwen maken daarbij geen onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke familie-
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leden (elk 25%), terwijl mannen vaker naar een mannelijk familielid gaan (31%). On-
der mensen met een vaste partner zijn de verschillen veel groter. Vrouwen kloppen 
het meest bij hun partner aan (36%), mannen gaan naar de bank (42%). Dit wijst op 
traditionele patronen: vrouwen laten de financiële zaken over aan hun man, terwijl 
mannen te trots zijn om hun partner om financiële hulp te vragen en hun sociale 
onafhankelijkheid willen behouden door naar de bank te gaan.

Tabel 2  Hulp om groot geldbedrag te lenen a

  vrouw zonder  man zonder  vrouw met  man met
  vaste partner  vaste partner  vaste partner  vaste partner

echtgenoot/partner 6 3 36 22
moeder, zus, dochter 25 24 11 7
vader, broer, zoon 25 31 11 12
overige familie 3 2 3 6
vriend of buurman 5 4 0 2
bank  22 26 29 42
overig  6 4 3 2
niemand 8 6 7 7

a ‘Veronderstelt u eens dat u een groot geldbedrag moest lenen. Wie zou dan uw eerste keuze zijn om hulp aan te vragen?’

Bron: Culturele Veranderingen 2002. 

Wat doen we tot slot als we ons neerslachtig voelen, wie is dan onze steun en toe-
verlaat (zie tabel 3)? Mannen houden neerslachtigheid vaker voor zich: 10% van de 
mannen zonder en 6% van de mannen met vaste partner deelt zijn probleem met 
niemand, tegenover 4% van de vrouwen. Maar wijst dit op zelfredzaamheid of trots? 
Van degenen zonder vaste partner gaan zowel mannen (35%) als vrouwen (39%) bij 
neerslachtigheid opvallend vaak naar vrienden. En anders delen ze hun neerslach-
tigheid wel met vrouwelijke familieleden (respectievelijk 26% en 28%). Daarin zit 
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weinig verschil tussen de seksen. Er is echter een opvallend verschil tussen mannen 
en vrouwen die wel een vaste partner hebben. Mannen en vrouwen met vaste partner 
wenden zich als vanzelfsprekend vaak tot die partner. Mannen delen hun gevoelens 
echter nog wat vaker met hun partner (81%) dan vrouwen (63%). Vrouwen gaan 
vaker naar hun vriendinnen (11%) dan mannen naar hun vrienden gaan (4%). Boven-
dien gaan mannen nauwelijks naar familie, terwijl maar liefst 14% van de vrouwen 
hun neerslachtigheid eerst met hun moeder, zus of dochter bespreekt. 
 Al met al wordt één cliché bevestigd: vrouwen delen hun sores vaker onderling 
dan mannen dat doen. Wellicht weten vrouwen met een vaste partner dat zij zich 
voor een luisterend oor en een goed gesprek beter kunnen richten tot een andere 
vrouw.

Tabel 3  Hulp om te praten over neerslachtigheid a

  vrouw zonder  man zonder  vrouw met  man met
  vaste partner  vaste partner  vaste partner  vaste partner

echtgenoot/partner 16 15 63 81
moeder, zus, dochter 28 26 14 1
vader, broer, zoon 4 5 1 2
overige familie 1 2 2 1
vriend of buurman 39 35 11 4
professionele hulp 5 6 4 4
overig  3 1 1 1
niemand 4 10 4 6

a  Veronderstel dat u zich een beetje neerslachtig of gedeprimeerd voelt en daar met iemand over wilt praten. Wie zou dan uw 
    eerste keuze zijn om hulp aan te vragen?

Bron: Culturele Veranderingen 2002. 
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With a little help from my wife
De mate waarin vaste partners in gelijke mate geneigd zijn om elkaar om hulp te vra-
gen kan worden beschouwd als een maat van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

Proportie mannen en vrouwen in een vaste relatie dat bij neerslachtigheid de partner om hulp vraagt, 
2001-2002 a

a  Rechts en boven in de figuur vragen respectievelijk mannen en vrouwen vaker hun partner als eerste keus om hulp.

Bron: ISSP 2001, CV 2002

De figuur toont voor 29 landen deze balans. Op de horizontale as zien we het percen-
tage mannen met vaste partner dat bij neerslachtigheid hun partner om hulp vraagt, 
op de verticale as het percentage vrouwen met vaste partner. De diagonale, doorge-
trokken streep geeft de lijn weer waarop beide percentages gelijk zijn. Allereerst zien 
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we dat in Nederland beide percentages hoog zijn: mannen en vrouwen richten zich 
relatief vaak tot hun partner. Ten tweede vragen mannen in alle landen (uitgezon-
derd Chili) vaker dan vrouwen hun partner om hulp. Ten derde is dit verschil tussen 
mannen en vrouwen in Nederland kleiner dan in de meeste andere landen. De ge-
broken streep wijst aan dat de hulprelaties tussen vaste partners in slechts drie landen 
meer in balans is: Noorwegen, Oost-Duitsland, en Letland. Zo beschouwd, zijn de 
Nederlanders vrij geëmancipeerd.

Vrienden voor het leven, kameraden tot de laatste dag
Zowel mannen als vrouwen vragen bovenal hun vaste partner om steun. Onder man-
nen is die neiging bij ziekte of neerslachtigheid echter groter dan onder vrouwen. 
Vrouwen vragen dan toch wat eerder een vriendin of vrouwelijk familielid om hulp. 
Maar betekent dit dat mannen in een vaste relatie opener zijn dan vrouwen, of dat 
vrouwen simpelweg een betere deelgenoot zijn dan mannen?
 Vrouwen vragen vaker huishoudelijke en emotionele hulp aan andere vrouwen, 
dan dat mannen hun heil bij andere mannen zoeken. Dit bevestigt het cliché uit 
Friends. Sterker nog, bij griep of neerslachtigheid wenden ook mannen zich vaker 
tot een vrouw dan tot een man. In vergelijkend opzicht zijn Nederlandse mannen 
hiermee bepaald geen trotse rauwdouwers. Toch passen ook hun keuzes binnen be-
staande clichés: mannen bellen een vrouw als ze ziek zijn, en een man als ze geld 
nodig hebben.
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Meer files door vrouwen

Onlangs bracht de Volkskrant onder de kop ‘Meer files door vrouwen’ het bericht dat 
het toegenomen aantal werkende vrouwen ertoe heeft geleid dat een steeds groter 
deel van de bevolking op weg is op de drukste momenten van de dag. In 1985 had 
bijna een derde van de vrouwen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar een baan van mini-
maal twaalf uur per week. In 2005 was dit aantal volgens het CBS gegroeid tot meer 
dan de helft van de vrouwen. De meerderheid van die groep vrouwen werkt in deel-
tijd en vooral in de ochtenduren. Daardoor is de drukte op de weg in de ochtendspits 
groter dan in de avondspits.
 Zo’n bericht leidt natuurlijk tot voorspelbare reacties op allerlei internetsites. ‘We 
hebben dus een oplossing voor de ochtendspits die zo voor de hand ligt dat ik het 
bijna niet durf te zeggen.’ Maar ook zijn er mensen die de vermeende causaliteit in het 
bericht genadeloos doorprikken: ‘Ik denk dat als alle mannen stoppen met werken er 
geen vrouw meer in de file staat…” Een meer genuanceerd denkende commentator 
merkt op: ‘Één ding is zeker, dat er veel mensen zijn die een file veroorzaken omdat 
ze zo nodig iets anders aan het doen zijn dan autorijden. Dat de vrouw daar de schuld 
van krijgt, is niet helemaal terecht. Zolang ze maar alleen met autorijden bezig zijn; 
dus make-up en gsm laten liggen dames.’

Uit het recente proefschrift van Harms (2008) blijkt dat in het verloop van de mobili-
teit naar leeftijd grote verschillen zichtbaar zijn tussen mannen en vrouwen. Vrouwen 
zijn vaker uithuizig dan mannen, maar zijn per saldo wel minder lang onderweg en 
overbruggen minder kilometers. Het CBS berekende dat gemiddeld voor vrouwen 
die met de auto naar hun werk gaan de woon-werkafstand 16,5 kilometer is en dat 
zij daar dan 25 minuten over doen. Voor mannen is die afstand bijna 25 kilometer 
en dat kost hen gemiddeld 30 minuten. Verder, maar wel gemiddeld sneller dus. Dat 
doet vermoeden dat mannen er op miraculeuze wijze in slagen minder last te hebben 

Rob Bijl
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van files dan vrouwen. Of dat vrouwen langzamer rijden – wat veel mannen toch al 
menen te weten.
 Vooral vrouwen in de leeftijd van 30 tot 45 jaar zijn veel vaker over korte afstan-
den onderweg dan hun mannelijke leeftijdgenoten, en ook veel vaker dan jongere 
of oudere vrouwen. De reden voor dit grote aantal korte verplaatsingen blijkt bijna 
geheel te herleiden tot het veelvuldig halen en brengen van kinderen, dat kennelijk 
nog steeds vooral een taak is die vrouwen op zich nemen. Boven de 50 jaar zijn het 
niet de vrouwen maar de mannen die vaker en ook langer onderweg zijn, en ook meer 
kilometers afleggen. Deze voorsprong van mannen blijft tot op hoge leeftijd gehand-
haafd: vrouwen ouder dan 75 jaar leggen per jaar gemiddeld nog geen 4000 kilome-
ter af, terwijl mannen boven de 75 jaar bijna 7000 kilometer per jaar overbruggen. 
Maar er zijn natuurlijk wel veel meer vrouwen dan mannen van die leeftijd.
 De arbeidsdeelname van vrouwen is in Nederland vergeleken met andere wes-
terse landen erg hoog (68%) (Portegijs et al, 2008). Driekwart van de vrouwen in de 
leeftijd van 15 tot 65 jaar werkt hier echter in deeltijd en dat is veel hoger dan de 41% 
elders in de EU-15. Gemiddeld werken de vrouwen 25 uur per week, variërend van 
zo’n 21 uur voor vrouwen met kinderen tot 33 uur voor vrouwen zonder kinderen. 
Veel deeltijdbanen zijn in de buurt van de plaats waar men woont, zelden wordt er 
door deeltijders vijf dagen per week gewerkt, en de fiets is nog altijd voor kortere af-
standen het meest gebruikte vervoermiddel. Dit alles relativeert het idee dat vrouwen 
massaal iedere werkdag in de auto naar hun werk gaan en met zijn allen zorgen voor 
extra lange files op de snelwegen. Maar dat de toegenomen arbeidsparticipatie van 
vrouwen, tezamen met de vanzelfsprekendheid  – bij vrouwen én mannen – om niet 
per se dicht bij het werk te willen wonen tot een grotere mobiliteitsdruk heeft geleid, 
staat buiten kijf. 

In de discussies over het fileleed gaat het hoofdzakelijk over de problemen op de grote 
snelwegen en over de ontoegankelijkheid van de steden: hoe kom je de stad in en, 
minstens zo belangrijk, hoe kom je er aan het eind van de dag weer uit? Veel min-
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der aandacht is er voor het kleinere verkeersleed in de wijken en dorpskernen waar 
vrouwen, en dan vooral vrouwen van gevorderde leeftijd, opstoppingen veroorzaken. 
Ik woon zelf in een buurt die bestempeld kan worden als ‘flink vergrijsd’. Dat houdt 
onvermijdelijk in dat er relatief veel matig tot slecht ter been zijnde oudere mensen 
zijn. En dat zijn dan in meerderheid, dat is nu eenmaal een demografisch hard feit, 
vrouwen. De welstand in mijn buurt is zodanig dat naast de aloude duw-rollator veel 
vrouwen het laatste restje mobiliteit in stand kunnen houden door boodschappen te 
doen per auto. Het aantal kleine (‘compacte’) auto’s die feitelijk fungeren als gemo-
toriseerde rollators is opmerkelijk groot. In sociaal opzicht is het tot op hoge leeftijd 
kunnen beschikken over een auto een verworvenheid. Helaas is te constateren dat de 
rijvaardigheid op hogere leeftijd toch afneemt. Onzekerheid, angst en het niet meer 
geheel kunnen overzien van complexere verkeerssituaties leiden er toe dat veel van 
mijn oudere buurtgenoten met een slakkengang door de straten kruipen. Hoe zij ooit 
die jaarlijkse 4000 kilometer halen, is mij een raadsel. Bij de buurtsupermarkt drijven 
zij bij hun langdurige pogingen tot inparkeren medeweggebruikers tot wanhoop en 
veroorzaken zij bovendien aanzienlijke opstoppingen. Hoewel nader onderzoek naar 
de veranderende sociale en culturele ontwikkelingen op buurtniveau en de gevolgen 
daarvan voor het mobiliteitsgedrag en de vervoerspreferenties gewenst is, is mijn op 
persoonlijke observatie gebaseerde hypothese duidelijk. Op buurtniveau geldt: meer 
files door – vooral oudere – vrouwen.
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Bedrieglijke vrouwen

Nederlandse mannen en vrouwen verschillen in veel opzichten van elkaar, maar niet 
wat betreft hun geluksgevoel: respectievelijk 83% en 81% zegt gelukkig te zijn en ook 
de tevredenheid met het leven is nagenoeg gelijk. Dat blijkt tenminste uit de resulta-
ten van het SCP-leefsituatieonderzoek uit 2006. Uit ander, internationaal, onderzoek 
kwam tot voor kort vaak naar voren dat vrouwen iets gelukkiger zijn dan mannen. 
Daar lijkt de laatste jaren echter verandering in te komen. Recent Amerikaans on-
derzoek laat zien dat mannen inmiddels wat gelukkiger zijn dan vrouwen. Dat kan 
komen doordat mannen het leven voor zichzelf iets aangenamer hebben gemaakt, 
onder andere door wat minder lang te werken en meer televisie te kijken (Krueger, 
2007). Een andere mogelijkheid is dat het referentiekader van vrouwen veranderd is 
doordat ze meer zijn gaan werken, waardoor ze zich nu meer spiegelen aan mannen 
en vinden dat ze bij hen achterblijven (Stevenson en Wolfers, 2008). 
 Anderen laten zien dat het sekse-verschil in geluk weliswaar te maken heeft met de 
vervulling van aspiraties, maar ook wisselt binnen de levenscyclus. In eerste instantie 
zijn vrouwen gelukkiger dan mannen. Dat komt omdat ze op jongere leeftijd trou-
wen en kinderen hebben, waardoor hun aspiraties ten aanzien van familieleven en 
levensstandaard (o.a. een eigen woning, op vakantie gaan en een auto bezitten) vaker 
vervuld zijn. Er is echter een omslagpunt, zo omstreeks het vijftigste levensjaar: dan 
worden mannen gelukkiger dan vrouwen. De reden is dat op latere leeftijd vrouwen 
vaker dan mannen alleen zijn (verweduwd of gescheiden), met als gevolg een terug-
slag in de vervulling van de aspiraties (Plagnol en Easterlin, 2008).

In deze verklaring speelt de gezinssituatie een belangrijke rol. Al langer is bekend dat 
mensen vooral elkaar nodig hebben om gelukkig te zijn. Naast allerlei persoonlijke 
kenmerken (zoals een positief zelfbeeld) is vooral een sociaal netwerk (het hebben van 
vrienden en een partner) belangrijk om gelukkig te zijn. Dat zien we ook in de Neder-

Jeroen Boelhouwer
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landse cijfers: paren zijn gelukkiger dan alleenstaanden en gehuwden zijn gelukkiger 
dan niet-gehuwden, waarbij mensen die gescheiden zijn weer ongelukkiger zijn dan 
verweduwden of ongehuwden (zie de tabel). 

Tabel 1 Tevredenheid met het leven: gemiddeld rapportcijfer voor allen en uitgesplitst naar sekse,
  huishoudenssamenstelling en burgerlijke staat (2006)

	 	 	 allen	 man	 vrouw	

allen   7,7 7,6 7,7
   
alleenstaand  7,2 7,1 7,3
een ouder  7,0 7,1 7,0
paar zonder kinderen  7,9 7,8 8,0
paar met kinderen  7,9 7,8 7,9
   
ongehuwd  7,5 7,4 7,6 
weduwstaat  7,5 7,8 7,5
gehuwd  7,9 7,8 8,0
gescheiden  7,0 6,9 7,0

Bron: SCP-SLI2006.

Uit de tabel is af te leiden dat er een relatie is tussen geluk, huishoudenssamenstelling 
en burgerlijke staat. Het blijft echter onduidelijk wat de volgorde is: maakt trouwen 
mensen gelukkig of trouwen gelukkige mensen eerder? Om dat te bestuderen is ander 
onderzoek nodig: panelonderzoek, waarbij dezelfde mensen gedurende een langere 
periode geregeld worden ondervraagd.
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 Met behulp van panelonderzoek is het mogelijk om de invloed van ingrijpende 
levensgebeurtenissen te bestuderen (de hierna aangehaalde voorbeelden komen van 
Clark et al, 2008 en zijn gebaseerd op Duitse panelgegevens). Uit dergelijk onderzoek 
blijkt dat trouwen mensen echt gelukkiger maakt. Hoewel je misschien anders zou ver-
wachten (of hopen), is het gestegen geluk maar tijdelijk. Zo’n drie jaar na het trouwen 
is het geluksgevoel weer terug op het niveau waar het voor het trouwen ook al was.
 Mensen worden ook gelukkiger als ze kinderen krijgen. Maar ook nu is het ge-
stegen geluk tijdelijk: twee jaar na de geboorte is het geluk weer terug op het oude 
niveau. Sterker nog: na die twee jaar worden ouders minder gelukkig dan voordat het 
kind werd geboren. 
 Van werkloosheid en weduwnaarschap word je minder gelukkig, maar ook hier is 
het effect na enkele jaren weer ongedaan gemaakt. 

Deze gebeurtenissen werken voor mannen en vrouwen grotendeels op dezelfde ma-
nier door in hun geluk, zij het soms op een iets ander niveau. Voor mannen geldt 
alleen dat zij langer dan vrouwen ‘last’ hebben van verminderd geluk als gevolg van 
werkloosheid. 
 Interessant is wat er gebeurt rondom een scheiding. Zowel voor mannen als voor 
vrouwen geldt dat er eerst een periode is waarin het geluk daalt en daarna een peri-
ode dat het geluk stijgt. Maar: waar het geluk bij mannen pas stijgt na de scheiding, is 
dat bij vrouwen al minstens een jaar voor de scheiding (zie de figuur). 
 Een verklaring is er nog niet voor gevonden. Misschien komt het doordat vrouwen 
de scheiding al zien aankomen en zich voorbereiden op een gelukkiger leven. Dat kan 
goed: in 2007 werd 29% van de echtscheidingen door vrouwen aangevraagd, bijna 
driemaal zovaak als door mannen (11%; de overige 60% werd gezamenlijk aange-
vraagd; CBS).
 Of komt het doordat vrouwen hun geluk eerder buiten het huwelijk zoeken als het 
daarbinnen niet te vinden is, bijvoorbeeld door vreemd te gaan? Ook kan de levens-
cyclus een rol spelen. Vanaf het dertigste levensjaar wordt het leven druk en kunnen
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stellen uit elkaar groeien: vrouwen hebben veelal de zorg voor de kinderen, maar 
willen nu toch ook wel eens carrière maken, terwijl de man niet bereid is zijn leven 
te veranderen.
 In ieder geval is het oppassen geblazen voor de getrouwde man: hij denkt natuur-
lijk dat het door hem komt dat zijn vrouw gelukkiger is, maar als ze al niet vreemd-
gaat, zou het heel goed kunnen komen door een naderende scheiding!
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Emancipatie, for better and for worse

Die associatie met zelfbewustzijn, de grote stad, elegantie en de afwezigheid van 
onderdanigheid en schuldgevoel, betekende automatisch dat roken voor vrouwen in het 
openbaar lang vulgair gevonden werd. Iets dat men met grofgebekte volksvrouwen en 

hoeren in verband bracht.
Dirk van Weelden

Steeds nadrukkelijker drong het beeld zich aan mij op. En om te voorkomen dat het 
een obsessie zou worden, ben ik eens wat onderzoek gaan doen. Meer en meer meisjes 
en jonge vrouwen roken tegenwoordig onbeschroomd in de openbare ruimte. Juist 
meisjes en jonge vrouwen tref je aan onder de rokers op de openbare weg: bij bushal-
tes, bij de speciale pafpalen op de NS-perrons. Let maar eens op: het merendeel van 
die melaatsenkolonies is vrouw en jong.
 Onlangs stond ik op de tram te wachten en kon ik mijn nieuwsgierigheid niet 
langer bedwingen. Ik sprak een rokend meisje (geschatte leeftijd: twintig jaar) aan: 
‘Mag ik jou een vraag stellen? Waarom rook je nu?’ Ik geef toe: het kan zijn dat zij 
licht bloosde vanwege de impertinentie in de vraagstelling, maar toch zij was zo 
vriendelijk te antwoorden. ‘Om de tijd de doden.’ ‘Dus niet omdat het cool is, of zo?’ 
(Ik probeerde dat cool en dat ‘of zo’ zo vanzelfsprekend uit mijn mond te krijgen.) Ik 
legde haar uit wat mij was opgevallen, maar zij kon dat van haar kant niet beamen. 
Terwijl wij in gesprek raakten, passeerde een ander meisje… met een brandende si-
garet tussen de vingers. Beiden schoten we in de lach.
 Zij erkende dat zij tien sigaretten per dag rookte: geen directe noodzaak dus in 
de paar minuten die haar restten voordat de tram zou komen nog een sigaretje op te 
steken. Toch was het voor haar een vanzelfsprekende manier de tijd door te komen.
Het Rivm stelde al vast dat in het voortgezet onderwijs inmiddels evenveel jongens als 
meisjes roken. Op de basisschool roken nog meer jongens, maar vanaf 14 jaar hebben 

Richard van den Brink
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Portret van een rokende lesbienne. 
Uit:  Poseuses (1987). Amsterdam: Schorer/Dekker  
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de meisjes de overhand. Vanaf 17 jaar neemt dan het aantal rokende meisjes ten op-
zichte van de jongens weer licht af. Ook uit een rapport van het Vlaams Instituut voor 
Gezondheidspromotie (VIG) blijkt dat het aantal Europese meisjes tussen veertien en 
zestien jaar dat rookt onrustwekkend is gestegen, terwijl het aantal mannelijke rokers 
uit die leeftijdscategorie in de meeste landen een status-quo kent. Het lijkt er dus op 
dat meisjes bezig zijn met een inhaalslag, en volgens mijn waarnemingen blijft het 
daar niet bij: in het openbaar dragen zij het ook nog eens laconiek uit.
 Het schijnt dat allerlei persoonsgebonden factoren van invloed zijn op de kans dat 
je gaat roken: sociale druk, copingstijl, depressie en stress, gevoel van eigenwaarde. 
Het kan zijn dat deze meisjes en jonge vrouwen roken ontdekt hebben als mogelijke 
compensatie en uitvlucht, en daar nu ongeremder gebruik van maken. Maar is dat 
een reden daar zo onbesmuikt mee te koop te lopen! Het blijft vreemd dat wat voor-
heen gezien werd als onelegant en vulgair (‘vrouwen die roken buiten de besloten-
heid van de privésfeer’) nu meer en meer wordt geaccepteerd als normaal gedrag. 
Terwijl het roken op zich (zie de vermakelijke retrospectieven van films waarin wordt 
gerookt) steeds meer hilariteit opwekt. Wat drijft meisjes en jonge vrouwen tot deze 
publieke manifestatie van ongezond kopieergedrag?
 Het eerder genoemde Vlaamse instituut stelde vast dat ‘meisjes vooral zouden ro-
ken om hun gewicht op peil te houden, maar nu blijkt roken bij hen bovendien acne te 
bestrijden’. Hadden wij vroeger niet zoiets als Clearasil, waarvoor op Radio Veronica 
uitbundig reclame werd gemaakt? ‘Over de achterliggende mechanismen,’ zo vervol-
gen de Vlamingen, ‘is nog maar weinig bekend. Wegens de vele andere schadelijke 
effecten van roken mogen we het absoluut niet gaan promoten als een therapeutisch 
middel tegen acne.’ Dat lijkt me inderdaad wel zo verstandig. De vraag is overigens 
of deze heilzame werking de meisjes ook bekend is en hen mede aanzet tot roken.
 Wij moeten er bovendien niet raar van opkijken dat een rokend meisje lesbisch of 
biseksueel is: die blijken het meest te roken. Een Amerikaanse studie onder 16.000 
adolescenten zegt dat vier op de tien lesbische tieners regelmatig roken (tegenover 6% 
van de heteroseksuele meisjes). Zes op de tien is gevoelig voor merchandising van de 
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tabaksindustrie. De onderzoeker veronderstelt dat stigmatisering en afwijzing van 
homoseksualiteit de tienermeisjes mogelijk aanzet tot roken om zich te onderschei-
den.
 Het VIG onderzocht ook de rookmotieven onder vijftien- en zestienjarigen in 
Vlaanderen, Oostenrijk, Polen, Schotland en Zweden: ‘Ondanks verschillende acties 
en campagnes blijft het aantal jongeren dat met roken begint, stijgen. Opvallend in 
Vlaanderen is dat de groep jongens die besluit een eerste sigaret op te steken, lichtjes 
daalt, terwijl er sprake is van een sterke stijging bij de meisjes. Tussen 1994 en 1998 
bedroeg die al 11%.’ Dat de reclamemakers de laatste jaren steeds meer op jonge 
meisjes mikken, heeft daar volgens het VIG zeker iets mee te maken. Dat zou inmid-
dels geen rol meer mogen spelen, nu tabaksreclame verboden is. Maar het rapport 
gaat verder: ‘Een ander belangrijk verschil is dat meisjes overduidelijk sociale rokers 
zijn. Ze beginnen eraan met vriendinnen, delen sigaretten uit om vriendschappen te 
versterken en behouden roken voor specifieke situaties die te maken hebben met een 
ontspannen, gezellige groepssfeer.’
 Oké, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dan: ‘Dat heeft mogelijk te maken 
met een derde bevinding: meisjes voelen zich veel meer gestigmatiseerd als ze in het 
openbaar roken. […] Meisjes leggen specifieker de nadruk op de sigarettenstank en 
de schaamte die ze voelen omdat ze als roker beschouwd worden.’ Was dat maar waar! 
Kennelijk is er heel wat veranderd sinds 2003, want op de openbare catwalk manifes-
teren de rokende dames zich steeds nadrukkelijker. Het lijkt er op dat de emancipatie 
de nodige kwalijke bijeffecten heeft. Hoe lang zal het nog duren voordat wij op straat 
de eerste burka-drager met sigaret mogen begroeten?
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Meer carrière, minder cultuur?

Meer en meer vrouwen vinden hun weg naar de arbeidsmarkt. Zeker in vergelijking 
met een halve eeuw geleden heeft Nederland, destijds één van de Europese koplopers 
in het weren van vrouwen van de arbeidsmarkt, een flinke gedaanteverwisseling on-
dergaan. Bezien vanuit het per spectief van de breed gedragen wens tot emancipatie 
van de vrouw is dit zonder meer een heuglijke ontwikkeling, die ook nog eens de 
vaderlandse economie schraagt en de vergrijzing helpt betalen. Zoals alles in het 
leven heeft ook dit succes mogelijk echter een prijs. Hier is de vraag aan de orde of 
de opmars van vrouwen op economisch gebied wellicht hun aftocht uit het culturele 
veld betekent.
 Al zo lang als daarover in Nederland statistieken worden bijgehouden, blijkt stee-
vast dat meer vrouwen cultureel actief zijn dan mannen. Nu zou men kunnen denken 
dat dit grote re cultuurbereik onder vrouwen terug te voeren is op hun geringere 
economische activiteit. Als we de gedachte dat vrouwen juist vanwege hun lagere 
arbeidsdeelname in groteren getale cultu reel ac tief zijn wat verder uitschrijven, zou 
de redenering bijvoorbeeld kunnen luiden dat ze dat doen omdat ze er meer tijd voor 
hebben. Of dat ze in de cultuur hun elders onbenutte talenten aan wenden c.q. etale-
ren ter compensatie van hun gemis aan een pro fes sionele carrière.
 Mocht de grotere culturele activiteit van vrouwen zijn voortgesproten uit hun ge-
ringere economische activiteit, dan kan de groei van hun arbeids deelname, behalve 
een verrijking van hun maatschappelijke positie en een ver ruiming van onze natio-
nale economische slagkracht, tevens een verschraling van de culturele belangstelling 
betekenen.

Om de kou maar gelijk uit de lucht te halen: dat is niet het geval. Meer carrière 
staat een groter cultuurbereik onder vrouwen niet in de weg (tabel 1). Deze conclu-
sie berust op een grootschalig survey dat het SCP om de vier jaar laat verrichten, 

Andries van den Broek
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en waarin naar deelname aan een waaier van culturele activiteiten in de vrije tijd 
wordt gevraagd. Hier is die waaier in drie typen van cultuur deelname samengevat: 
kunstbeoefening (zelf schilderen, zingen, toneel spelen, etc.), bezoek aan uitingen van 
canonieke cultuur (klassieke concerten, toneel, musea) en bezoek aan uitingen van 
populaire cultuur (popmuziek, cabaret, musical). Gevraagd is of men in de voor bije 
twaalf maanden een dergelijke activiteit ondernomen heeft. Om scherp in het vizier 
te krijgen wat het eventuele effect is van een grotere arbeidsdeelname zijn hier alleen 
mensen in de leeftijd van 20 tot 65 jaar in de analyse opgenomen, waarmee even-
tuele effecten van ont groening en vergrijzing buiten haakjes zijn gezet. Sinds 1995 
is er dan geen sprake van een afnemend cultuurbereik onder de economisch steeds 
actievere vrouwen.

Tabel 1  Bereik van kunstbeoefening, canonieke cultuur en populaire cultuur onder vrouwen en mannen  
 in de leeftijd van 20 tot 65 jaar, Nederlandse bevolking, 1995-2007 (in procenten)

  kunstbeoefening  canonieke cultuur   populaire cultuur
  vrouw  man  vrouw  man   vrouw  man

1995  42 29 66 57 60 60
1999  44 32 66 58 65 64
2003  48 35 66 60 70 67
2007  45 32 66 61 70 67

Bron: SCP (AVO’95/’07)

De deelname aan kunstbeoefening kende voor beide seksen een opleving tot 2003, 
die daarna niet doorzette. Het bereik van de canonieke cultuur bleef onder vrouwen 
al die jaren exact gelijk, maar vertoonde onder mannen een lichte stijging. Wie met 
een lampje elk sprankje bewijs sprokkelt ten faveure van de stelling dat de grotere 
arbeidsdeelname van vrouwen tot een culturele verschraling leidt, vindt in de slin-
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kende voorsprong van vrouwen op mannen bij het canonieke cultuurbereik de enige 
strohalm om zich nog aan die stelling vast te klampen. En dat sprankje wordt dan 
weer ontkracht doordat omgekeerd het bereik van de populaire cultuur onder vrou-
wen wat sterker groeide dan onder mannen.

Hoe verbaasd moeten we zijn over deze uitkomst? Hoe realistisch was de ter gelegen-
heid van deze nieuwjaarsuitgave gestelde vraag of meer economische activiteit van 
vrouwen ten koste zou gaan van hun grotere culturele activiteit? Op voorhand was 
daar al vanuit twee gezichts punten op af te dingen, gezichtspunten die nu fraai van 
pas komen bij wijze van uitleg waarom dat effect niet optreedt.

Ten eerste is het veelal zo dat activiteit op het ene vlak de kans op activiteit op een 
ander vlak eerder vergroot dan verkleint. Het Angelsaksische ‘bon mot’ If you want 
something done, ask somebody busy geeft die gedachte kernachtig weer. In termen van on-
derzoek naar de vrije tijd blijkt dat sommige mensen een breed scala aan activiteiten 
ondernemen en anderen maar een enkele activiteit. Een dergelijke relatie geldt ook 
tussen werk en vrije tijd. Werkenden zijn in de regel ook in hun vrije tijd actiever. Dat 
gold en geldt ook voor vrouwen. Ter illustratie is in tabel 2 onderscheid gemaakt tus-
sen vrouwen met en zonder betaald werk, waarbij wie een voltijdse opleiding volgt ook 
tot de werkenden gerekend is. Onder vrouwen met betaald werk is het cultuurbereik 
hoger. Bij kunstbeoefening en populaire cultuur is de groeiende proportie economisch 
en ook cultureel actieve vrouwen een deel van de verklaring achter het groeiende 
cultuurbereik. Bij canonieke cultuur wordt het effect van het grotere aandeel vrouwen 
met betaald werk teniet gedaan door een onder hen iets gedaald bereik.

Een tweede factor die eveneens veeleer een groei dan een verschraling van het cul-
tuurbereik had doen vermoeden, is de stijging van het opleidingsniveau, ook en niet 
het minst onder vrouwen. Al zo lang als daarover in Nederland statistieken worden 
bijgehouden, blijkt stee vast dat men cultureel actiever is naarmate men meer oplei-
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Tabel 2  Bereik van kunstbeoefening, canonieke cultuur en populaire cultuur onder vrouwen met 
 en zonder betaald werk in de leeftijd van 20 tot 65 jaar, Nederlandse bevolking, 
 1995-2007 (in procenten)

  kunstbeoefening  canonieke cultuur   populaire cultuur
  wel  niet  wel  niet   wel  niet

1995  45 39 73 57 75 43
1999  45 42 70 60 77 49
2003  48 49 69 60 79 51
2007  45 44 70 57 80 50

Bron: SCP (AVO’95/’07)

ding genoten heeft. Het onder wijs niveau van de Nederlandse bevolking stijgt nog 
altijd. Zoals al meermalen eerder geconsta teerd, blijft het cultureel rendement van 
de onderwijsexpansie bij de verwachtingen achter. Niettemin helpt het lagere oplei-
dingsniveau te voorkomen dat meer carrière onder vrouwen tot minder cultuur leidt. 
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Voorrang voor vrouwen

Een luchtig stukje van maximaal 1001 woorden over m/v, dat moet lukken na al die 
jaren in de nabijheid van het emancipatieonderzoek. Het kan het geen kwaad meteen 
maar even toe te lichten dat ik daar ook mijn steentje aan heb bijgedragen. In de 
Sociale atlas van de vrouw 1983 (SCP 2003, p. 302) legde ik met Corinne Oudijk al de 
vinger op de zere plek met de volgende suggestie: ‘De politieke structuur en cultuur, 
met name de ongunstige vergadertijden, het competentie-element en het je moeten 
waarmaken lijken een sterkere barrière te vormen voor de politieke participatie van 
vrouwen dan voor die van mannen.’ Vier jaar later toonde ik me met Peter Casten-
miller in een artikel over politieke participatie van vrouwen en mannen in Acta Po li-
tica (22/4: p. 437) kritisch over ‘het reguliere politieke staatstoneel en zijn voorname-
lijk mannelijke bespelers’ en onlangs nog toonde ik me in de bundel Het dagelijks leven 
van allochtone stedelingen (SCP 2008, p. 89) bezorgd over de ‘grote achterstand van de 
Turkse en Marokkaanse vrouwen qua actieve participatie in de civil society’. Kortom, 
ik stond al aan de goede kant toen de jongste lichting emancipatieonderzoeksters nog 
helemaal niet kon staan, en ik heb mijn warme belangstelling voor het onbehagen bij 
de vrouw nooit verloren. 
 Dit gezegd zijnde moet een mens ook haar beperkingen kennen. Laat ik me als 
man in de resterende 768 woorden beperken tot de vrouw. Dan nog is er keuze te over 
in onderwerpen en stijlen. Ik zou iets bewonderends kunnen schrijven over hoe het 
vrouwen lukt om decennia lang de achterstelling van de vrouw als publiek of in ieder 
geval politiek-bureaucratisch issue in de lucht te houden, terwijl honger, armoede 
en milieu het met een veel kortere public attention cycle moeten doen: een probleem is 
na een paar jaar opgelost of niet en dan maakt het vanwege verveling plaats voor iets 
anders, totdat het weer aan de beurt komt door een incident en vanwege verveling over 
andere problemen. Een alternatief voor de bewondering zou iets jennerigs kunnen zijn 
over mevrouwen die eindeloos in ingezonden brieven en hun eigen blaadjes blijven 
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zeuren over hun mannen in plaats van die uit huis te plaatsen of zelf op te stappen, of 
over dames die verongelijkt blijven zaniken over glazen plafonds in plaats van even 
de trap of de lift te nemen. Wat ernstiger zou ook kunnen, bijvoorbeeld over de onhei-
lige alliantie van vrouwenemancipatoren en vergrijzingsfinanciers die decennia na het 
verdwijnen van het origineel alsnog een soort DDR wensen te vestigen met behulp van 
stalinistische plancijfers voor het percentage vrouwen op de arbeidsmarkt en mannen 
thuis. Te gek voor woorden, maar luchtig wordt zo’n stukje daarmee nog niet.
 Dan misschien in de nu nog resterende 544 woorden liever iets meelevends over de 
verschrikkingen die vrouwen meemaken als zij wel het juk van de geschiedenis van zich 
afwerpen en zich dubbel gaan belasten en alleen verder moeten. Als het daarover gaat, 
is de ironische variant wel weer makkelijker. Bijvoorbeeld iets over de Opzij-opzij-meis-
jes die elkaar de ogen gaan uitkrabben zodra ze zich niet meer zuiver horizontaal zus-
terlijk kunnen solidariseren maar in een hiërarchische werkrelatie zijn terechtgekomen. 
 Lichte ironie wordt echter makkelijk opgevat als bitter cynisme. Te riskant in 
nu nog maar 458 woorden? Om het luchtig te houden en geen verdenking op me te 
laden dat ik de goede kant zou hebben verlaten maar liever wat kleins. Iets dagelijks. 
Bij voorbeeld over een meisje dat in een stille treincoupé een appel gaat eten: ‘Heeft u 
dat nou ook wel eens? U zit rustig te lezen in de trein, maar dan stapt op een station 
een meisje de coupé binnen…’ Of over een mevrouw die haar portemonnee pas gaat 
zoeken als ze moet afrekenen: ‘Laatst stond ik bij de kassa van de Albert Heijn, voor 
me een mevrouw die alsmaar aan het praten is tot al haar boodschappen de scanner 
zijn gepasseerd en de caissière het bedrag noemt…’ Het zijn echt altijd meisjes en 
vrouwen over wie dit gaat. Waarschijnlijk ook wel aardige meisjes en vrouwen, maar 
leuk wordt zo’n stukje daarmee nog niet. Het risico dat het verzuipt in oudemannen-
leed of wegdwarrelt in sigarenrook is levensgroot. Niet doen.
 Dan toch maar weer liever een neutraal stukje met wat enquêtecijfers en een op-
vallend verband, waar de lezer verder over mag nadenken zonder dat ik verantwoor-
delijk ben voor de voor de hand liggende conclusies. Dat doen we vaker en moet 
lukken in nog maar 257 woorden. 
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 In het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland is sinds 1980 gevraagd 
naar de instemming met de stelling ‘Vrouwen moeten vanwege hun achterstand 
voorrang hebben, bijvoorbeeld bij het krijgen van een baan’. De figuur laat de gemid-
delde instemming van vrouwen en mannen zien (met zeer eens = 100, eens = 50 geen 
mening = 0, oneens = –50 en zeer oneens = –100; de sekseverschillen veranderen 
nauwelijks bij andere transformaties). 

Gemiddelde steun van vrouwen en mannen voor positieve actie voor vrouwen

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1980-2006  

Wat leert de Batmanachtige (sekseneutraal veeleer vleermuisachtige) figuur ons? Al-
lereerst dat beide seksen voortdurend onder de nul scoren en de stelling dus meer af-
wijzen dan steunen. Ten tweede dat vrouwen na 1980 meer voor zijn dan mannen en 
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dat de seksekloof iets groter lijkt te worden. Ten derde dat 1995 een opvallend topjaar 
was. Ook bij nadere analyse blijft dat onverklaarbaar.
 Wat nadere analyse wel leert, is dat in de periode 1987–2006 (voor eerdere jaren 
ontbreken de gegevens), gegeven het feit dat de steun voor positieve actie trendmatig 
daalt en vooral populair is bij vrouwen, lageropgeleiden en ouderen, het zelf verrich-
ten van betaald werk bij mannen de steun voor positieve actie wel vermindert en bij 
vrouwen niet. Dat lijkt erop te wijzen dat vrouwen minder vanuit hun eigenbelang 
redeneren dan mannen. Dat is niet perse wat ik zocht, maar wel wat robuust uit de 
cijfers komt. Nou ja, sta ik ook in 2009 met mijn onderzoek in ieder geval weer aan 
de goede kant. En dat in precies 1001 
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Canons met een glazen plafond

Canons zijn de laatste jaren helemaal terug van weg geweest. Ze lijken te getuigen 
van een behoefte aan houvast en gedeelde identiteit in een tijd van veel dynamiek 
en vervagende grenzen.1 Tegelijkertijd zal het opstellen van een canon in deze tijd 
van culturele nivellering voor sommige Nederlanders misschien iets pedants hebben. 
Het doet ze denken aan toga’s en baretten, aan concilies, aan Koninklijke Acade-
mies en gesubsidieerde onderonsjes van cultuurbobo’s. Het verschijnsel was tot voor 
kort vooral vertrouwd uit de kerkgeschiedenis (de officieel als goddelijk geïnspireerd 
erkende Bijbelboeken, kerkelijke leerstellingen en wetten). Maar enig googlen levert 
tal van andere voorbeelden op, vrijwel alle van de laatste jaren: van de canon van 
Nederland en de door het Rijksmuseum opgestelde cultuurhistorische canon tot de 
canon van de Nederlandse letterkunde en die van de Nederlandse film; van de the-
atercanon, de architectuurcanon, de schaatscanon en de canon van de Nederlandse 
militaire geschiedenis tot die van de stad Amsterdam, de Zeeuwse canon, de canon 
van Groningen en van Helmond. 
 Elke historische canon is natuurlijk voor een deel een reisgids door Dodoland, 
een vorm van monumentenzorg. Hij biedt onvermijdelijk een selectie uit de beschik-
bare kennis en zegt daarmee ook iets over de samenleving die hem opstelt. Zo is in 
zowel de Canon van Nederland (2006) als in de onlangs gepubliceerde Relicanon 
(11/9/2008) een plaats gegeven aan de ontwikkeling van ons land tot een Multi-
etnische samenleving. Het is zeer de vraag of pakweg honderd jaar geleden aandacht 
geschonken zou zijn aan etnische minderheden. 
 ‘Woman is the nigger of the world,’ zong John Lennon al ruim vijfendertig jaar 
geleden. Hoe staat het met de positie van vrouwen in een aantal van de canons die 
de laatste jaren werden opgesteld? Keren daarin de nauwelijks zichtbare, maar weer-

1 Het Griekse kanõn verwijst daar ook naar (кανων = meetlat, richtsnoer, later ook: regel, voorschrift).

Joep de Hart
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barstige barrières terug die nog altijd op tal van plaatsen in de huidige samenleving 
door vrouwen worden ervaren? Hebben ook de canons, als verheven lijstjes van wat 
historisch de moeite waard wordt geacht, een glazen plafond?
 In onderstaande tabel staan de resultaten van enig turven. Er is alleen gekeken 
naar mensen die met naam en toenaam figureren in de canons, waarbij we ons boven-
dien beperken tot hen die de hoofdpersoon (of een van de hoofdpersonen) in lemma’s 
zijn.2 De Groningse canon is de eerste regionale variant van de canon van Nederland 
(2006).

Tabel Man-vrouw verdeling onder de commissieleden van vier canons en onder de personen 
 die in de canons genoemd worden

        aantal aan personen
  aantal   van wie  %   gewijde lemma’s/  van wie  %
soort canon  opstellers  vrouw  vrouw  genomineerden  vrouw  vrouw 

van Nederland 
(2006) 9 3 33 20 3 15
van de Nederlandse 
letterkunde (2002) 11 3 27 97 16 16
van de Nederlandse film 
(2007) 8 2 25 16 0 0
van Groningen 
(2008) ? ? ? 52 3 6
       

2 De canon van Amsterdam en de Relicanon (beide van 2008) bijvoorbeeld, bevatten vrijwel geen van zulke, aan 
personen gewijde, lemma’s. Ze blijven daarom buiten beschouwing. 
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Al sinds Adam en Eva vormen vrouwen de helft van de mensheid, maar op het pu-
blieke schouwtoneel bleven zij lang onzichtbaar – dat weerspiegelen de diverse canons. 
Nog geen een op de zes prominenten die daarin figureren, zijn van het vrouwelijke 
geslacht.3 Het geldt nog sterker voor de (door professionele muziekliefhebbers samen-
gestelde) canon van popalbums, met vrouwelijke musici in de hoofdrol bij amper 10% 
van de het totaal 1732 vermelde albums. Van alle namen die worden genoemd in de 
canon van de schaatsgeschiedenis verwijst 6% naar een vrouw. En we hebben hier 
niet te maken met de persoonlijke blinde vlekken van de professionele opstellers van 
de canons. Dat wordt duidelijk als we bijvoorbeeld kijken naar de verkiezing van de 
‘Grootste Nederlander aller tijden’, die de KRO in 2004 organiseerde via de vox populi. 
Daar treffen we onder de ruim 200 genomineerden slechts 28 vrouwen (14%) aan, in 
de top 100 zijn dat er 17 en in de top 10 welgeteld één (Anne Frank). Wij turven verder 
en komen dan bij een ander voorbeeld: de door luisteraars jaarlijks gekozen Radio-2 
top 2000, waarin anno 2007 zo’n 14% van de plaatsen werd bezet door vrouwelijke 
popsterren. In het collectieve bewustzijn bestaat dus een niet minder scheve verdeling 
tussen de seksen. Een toch niet als voorhoede van de vrouwenemancipatie bekend 
staand instituut als de R.K. Kerk steekt daar gunstig bij af. Van de totale, ongeveer 
4000 personen omvattende, internationale lijst van heilig verklaarden is ongeveer een 
kwart vrouw. Van de ruim 1000 personen die op de heiligenkalender (Calendarium 
Romanum) met naam en toenaam worden vermeld en verbonden met een dag in het 
jaar zijn dat er bijna 280 (26%).4 
 Het verleden is nooit wat het geweest is, en een canon niet de vacuüm verpakte 
en verzegelde kliekjes van gisteren, maar iets wat leeft en evolueert. Een canon staaft 
niet alleen oude kennis, maar kan ook een gids bieden voor de toekomst. De verticale 

3 Van de in het totaal vijftig lemma’s van de canon van Nederland bijvoorbeeld, zijn er drie aan vrouwen gewijd: Aletta 
Jacobs, Anne Frank en Annie M.G. Schmidt.

4 Gebaseerd op het Martyrologium Romanum, het officiële kalenderboek van de kerk, dat zo’n 2700 heiligen telt. Op 
het Nederlandse grondgebied is overigens al sinds de Romeinse tijd slechts ca. 10%  van de heilig verklaarden vrouw 
(J. van Eijnatten en F. van Lieburg (2005). Nederlandse religiegeschiedenis. Hilversum: Verloren, p. 76 en p. 281).
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segregatie in de genoemde canons verdraagt zich goed met het veel gehekelde woord 
van Rousseau dat het een natuurwet is dat de man actief en sterk is (en gericht op de 
uitdagende buitenwereld), de vrouw daarentegen passief en zwak (en daarom veilig 
binnenshuis actief ). Maar in zijn brief aan d’Alembert (1758) schreef hij ook dat wie de 
mannen wil leren kennen, de vrouwen moet bestuderen.5 Zo bezien laten de canons 
zich lezen als een werkprogramma voor toekomstige historici. 
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Het slagveld dat televisie heet

‘Kijken naar televisie: een huiselijk melodrama?’ luidde in 1988 de titel van een arti-
kel in een communicatiewetenschappelijk tijdschrift.1 Het ging over de vraag wie er 
in het gezin uitmaakte naar welk programma er gekeken wordt. Aanleiding voor het 
stuk was een geruchtmakende studie van de Brit David Morley.2 Deze was als een 
antropoloog gaan observeren hoe een aantal gezinnen uit de arbeidersklasse met het 
medium televisie omging. De meest in het oog springende bevinding was dat de man 
des huizes voor de rest van het gezin bepaalde op welk programma het toestel werd 
afgestemd (als hij thuis was tenminste). Het Nederlandse artikel liet zien dat dat ook 
voor Nederland gold, en niet alleen in de arbeidersklasse. Midden jaren negentig be-
vestigde een studie het nog eens voor de Verenigde Staten: de inmiddels ingeburgerde 
afstandsbediening was het verlengstuk van de mannelijke arm.
 Andere studies hebben laten zien dat de huisvaderlijke dominantie geen natuur-
gegeven is. Een Nijmeegs afstudeeronderzoek3 onder hoger opgeleide paren toonde 
aan dat het televisiekijken een getrouwe afspiegeling was van de taakverdeling in het 
huishouden. Hoe egalitairder het boodschappen-doen en de kinderverzorging tussen 
de partners waren verdeeld, hoe gelijker ook de controle over de afstandsbediening 
(‘de AB’). Was het de vrouw die thuis de broek aan had, dan had manlief ook over de 
kijkkeuzes weinig te vertellen. 
 Maar in hoeverre is televisiekijken een ‘battleground of the sexes’? Dat hangt 
in hoge mate af van uiteenlopende kijkvoorkeuren. Als die voorkeuren gelijklopen, 
maakt het in feite niet zoveel uit wie de AB in handen heeft. Zijn er genres waarvoor 

1 Uta Meier en Allerd Peeters (1988). Kijken naar televisie: een huiselijk melodrama? Massacommunicatie, jrg. 16, 
 nr. 1, pp. 23-34.
2 David Morley (1986). Family Television. Cultural power and domestic leisure. London: Comedia.
3 Barbara Brehm (1994). Televisiekijken als handelingspatroon. Doctoraalscriptie Communicatiewetenschap. 
 Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
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de ene sekse alles uit handen laat vallen en waaraan de andere een hartgrondige 
hekel heeft? Sport – voetbal – is een geheide kandidaat, hoor ik u zeggen, en aan de 
andere kant de dagelijkse en wekelijkse soap. Zijn er nog andere genres met loop-
gravenpotentieel? Of programmasoorten die een wapenstilstand of zelfs duurzame 
huiselijke vrede kunnen bevorderen?

Tv-kijkvoorkeuren van Nederlandse vrouwen en mannen vanaf 12 jaar (percentage dat ten minste 
regelmatig naar het genre zegt te kijken)

        vrouwen  mannen

sport    25 56
quiz/spelshow   31 19
soap/serie   43 17
nieuws/actualiteiten   82 82
politiek    21 31
religie/levensbeschouwing   11 10
talkshow/discussie   27 24
medisch/gezondheid   30 16
popmuziek   18 20
klassieke muziek   10 9
kunst/cultuur   16 13
film/documentaire   57 61
reality    19 17
huis/tuin/vrije tijd/reizen   32 23
misdaad/politie/justitie   27 28
natuur/milieu   31 31
cabaret/satire   26 31
verkeer/vervoer   15 23
wetenschap/technologie   10 32
overig    15 18

Bron: SCP (Tijdsbestedingsonderzoek 2005)
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In het Tijdsbestedingsonderzoek dat het SCP sinds 1975 met partners uitvoert, is in 
de meting van 2005 voor een twintigtal programmagenres gevraagd hoe vaak men er 
naar keek, op een schaal van ‘nooit’ tot ‘heel vaak’. Voor het beantwoorden van de ge-
stelde vragen is per genre nagegaan in hoeverre de percentages vrouwen en mannen 
die zeggen er op zijn minst regelmatig naar te kijken van elkaar verschillen (zie tabel).

Sport en soaps blijken inderdaad huiselijke splijtzwammen. Typisch mannelijke gen-
res naast sport zijn politiek, verkeer & vervoer en wetenschap & technologie. Als 
vrouwelijke genres worden soaps & series vergezeld door quizzen & spelshows, me-
dische & gezondheidsprogramma’s, serviceprogramma’s over vrije tijd, huis & tuin 
en reizen. Pais en vree wordt het gezien de kleine verschillen met nieuws & actuali-
teiten, religie & levensbeschouwing, klassieke muziek, misdaad en natuur & milieu. 
(Programmamakers weten dus wat hen te doen staat als zij de huiselijke vrede willen 
bevorderen: een item maken over een streng gelovige boswachter die op de klanken 
van Wagner gif op het oppervlaktewater loost.) 
 De percentageverschillen in de tabel geven nog geen uitsluitsel over de vraag wat 
nu de meest vrouwelijke en meest mannelijke genres zijn. Hoe verhoudt zich bijvoor-
beeld het percentageverschil bij sport tot dat bij wetenschap & techniek? Die vraag 
kan worden beantwoord door kansverhoudingen4 te berekenen. Hieruit kan een or-
dening worden afgeleid (zie figuur op p. 151).

Soaps & series blijken inderdaad het genre waarop vrouwen het meest van mannen 
verschillen. Op respectabele afstand worden ze gevolgd door medische & gezond-
heidsprogramma’s en quizzen & spelshows. Omgekeerd wordt de sport nog net ver-
slagen door wetenschap & techniek als het meest mannelijke genre. Politiek en verkeer 
& vervoer leggen het daar duidelijk bij af. Op het neutrale terrein valt op dat religie

4 In de figuur is de interpretatie van de zogenaamde odds ratio’s (OR, relatieve kansverhouding) vereenvoudigd met 
Yule’s Q: (OR-1)/(OR+1). Bij geen overwicht is de score nul, bij compleet mannelijk overwicht -1 en bij compleet 
vrouwelijk overwicht 1.
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en klassieke muziek toch naar de vrouwelijke kant neigen. Het ene procentpuntje 
verschil weegt op zulke kleine percentages zwaar mee in de kansverhoudingen.

Vrouwelijke (rechts van het midden) en mannelijke (links) televisiegenres 
(gestandaardiseerde odds ratio’s, Yule’s Q)

Bron: SCP (Tijdsbestedingsonderzoek 2005)

 Hoe ligt met dit alles het slagveld tussen de seksen erbij? Aan de ene kant heeft 
bijna iedereen toegang tot meer dan dertig zenders, waaronder een aantal themage-
bonden zenders. Je kunt de hele dag sport kijken, of nieuws, of talkshows. En dan 
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hebben we het nog niet eens over internet. Genoeg conflictstof in paren met uit-
eenlopende kijkvoorkeuren dus. Aan de andere kant hebben veel huishoudens ver-
scheidene toestellen in bedrijf en kan men smeulende conflicten in de kiem smoren 
zonder inzet van blauwhelmen. Toch blijkt uit het landelijke kijkonderzoek dat in 
meerpersoonshuishoudens twee derde van de totale kijktijd in de avonduren samen 
wordt gekeken.5 Ook andere studies hebben laten zien dat de sociale component van 
het televisiekijken doorgaans wordt onderschat.6 Bij het kijken telt niet alleen wat men 
kijkt, maar ook de gezelligheid van het samen kijken en becommentariëren van wat 
men te zien krijgt. Omwille van de gezelligheid nemen mannen het wel en wee van 
Gooische vrouwen voor lief. En aangezien in de top-100 van de programma’s die sa-
men worden bekeken heel veel voetbalwedstrijden prijken, zal de buitenspelval voor 
veel vrouwen geen geheimen meer hebben.

Over de auteur
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 is senior onderzoeker mediagebruik en cultuurdeelname bij de onderzoeksgroep Tijd, Media en Cultuur en 
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5 Stichting Kijkonderzoek (2005, 31 januari). Persbericht samen kijken, kijkcijfers 2004: Samen kijken blijft belang-
rijk. Amstelveen: Stichting Kijkonderzoek.

6 Zie o.a. Frank Huysmans (2001). Mediagebruik en de temporele organisatie van het dagelijks leven in huishoudens. 
Nijmegen: auteur (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen); Henk Westerik, Ruben Konig en Frank Huysmans 
(2007). De invloed van partners op elkaars mediagebruik: Een tijdbestedingsanalyse van huishoudens. Tijdschrift 
voor Communicatiewetenschap, jrg. 35, nr. 2, pp. 183-205.



M/V
152

Wanneer zijn mannen en vrouwen elkaars (beste) vriend?

In dit boekje gaat het vaak over de kloof tussen de seksen: het onuitroeibare verschil 
tussen man en vrouw dat zo vaak als onrechtvaardig wordt ervaren en over de strijd 
tussen de seksen die daar uit voortvloeit. Maar dat is toch niet alles? Tussen man en 
vrouw is er toch niet alleen maar strijd, er speelt toch nog meer dan verschil, onge-
lijkheid, achterstelling? Hoe zit het met de edele waarde van de vriendschap en die 
oude vraag: is vriendschap tussen man en vrouw mogelijk? Veel mensen vinden, net 
als Harry in WHEN HARRY MET SALLY (1989), dat vriendschap niet kan: The sex part 
always gets in the way. 
 In deze bijdrage gaat het niet om meningen; hier presenteren we de cijfers over 
mensen die zeggen dat ze met hun vriendschap de seksebarrière zijn overgestoken. 
We doen dat aan de hand van het onderzoek Culturele Veranderingen, een twee-
jaarlijks onderzoek van het SCP waarin ruim tweeduizend mensen de hemd van het 
lijf wordt gevraagd over tal van onderwerpen. We gebruiken de versies uit 2002 en 
2006. 
 In 2002 is onder andere gevraagd of iemands beste vriend een vrouw of man is (en 
al dan niet een familielid). Met die beste vriend wordt nadrukkelijk niet de partner 
bedoeld. Wat laat het onderzoek zien? Het eerste dat opvalt is dat twee keer zoveel 
mannen als vrouwen aangeven dat ze geen beste vriend hebben, nl. bijna 19% van 
de mannen en 9% van de vrouwen. 1

1 Vriendschap betekent voor mannen en vrouwen waarschijnlijk niet hetzelfde. Het is goed mogelijk dat mannen, 
vanwege de connotatie met homoseksualiteit, niet snel zullen spreken over een beste mannelijke vriend. Dat zou 
voor een deel kunnen verklaren dat meer mannen dan vrouwen zeggen dat ze geen beste vriend hebben. Omdat het 
in deze column gaat over mannen en vrouwen die zeggen dat ze een beste vriend van het andere geslacht hebben, 
gaan we niet in detail op het ontbreken van vrienden in. Wellicht is het ook zo dat mannen vriendschap meer als een 
groepsgebeuren zien dan vrouwen. We hebben daarom gekeken of meer mannen dan vrouwen zeggen dat ze deel 
uitmaken van een groep vrienden. In 2006 is daar in het onderzoek Culturele Veranderingen naar gevraagd. Van de 
mannen antwoordt 58% met ‘ja’, 18% met ‘soms’ en 24% met ‘nee’. Onder de vrouwen zijn de percentages vergelijk-
baar: 62% zegt ‘ja’, 15% zegt ‘soms’ en 22% zegt ‘nee’(en 1% weet niet). 

Sjoerd Kooiker en Tom van der Meer
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Als we vervolgens kijken naar de mensen die wel een beste vriend hebben dan ont-
staat het volgende beeld. 

Tabel 1  Wie is uw beste vriend(in)? We bedoelen niet uw partner (percentage, n=1580)

      man  vrouw

een mannelijk familielid  15 1
een vrouwelijk familielid  8 19
een man die geen familie is 62 8
een vrouw die geen familie is 15 72

Bron: Culturele Veranderingen 2002. Beste vriend(in) = de vriend(in) waar u de meest hechte relatie mee heeft.

Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat iemands beste vriend meestal van het-
zelfde geslacht is. Maar als het gaat om vriendschap over de seksebarrière heen, dan 
zeggen bijna driemaal zoveel mannen (23%) als vrouwen (8%) dat hun beste vriend 
iemand is van het andere geslacht. Laten we eens verder inzoomen op deze delicate 
vriendschappen. Het is te verwachten dat ongebonden jongeren nog vrij gemakke-
lijke vriendschappen over de seksegrens heen onderhouden. Wanneer met het ouder 
worden de gezinsfase aanbreekt, dan trekken de geslachten zich terug op eigen ter-
rein. Ook verwachten we dat de jongere generatie makkelijker over het sekseverschil 
heen stapt dan de oudere generatie: de oudere generatie is immers met veel meer sek-
sesegregatie opgevoed dan de jongere. Maar wordt deze verwachting ook bevestigd 
als we naar de leeftijd van de ondervraagden kijken? 

Figuur 1 laat zien dat binnen alle leeftijdsgroepen mannen vaker zeggen dat hun 
beste vriend een vrouw is, dan dat vrouwen zeggen dat hun beste vriend een man is. 
Het lijkt erop dat het voor vrouwen niet zo nodig hoeft: over de seksebarrière heen
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Figuur 1  Percentage met een beste vriend van het andere geslacht

Respondenten die aangeven geen beste vriend te hebben, zijn buiten beschouwing gelaten. (N = 1580)

Bron: Culturele veranderingen 2002. 

 

springen.2 Wanneer we verschillende leeftijdsgroepen vergelijken, zien we voor vrou-
wen een zigzag effect, maar de kans op een man als beste vriend blijft klein en neemt 
eerder af dan toe. Voor mannen is dat anders: met het klimmen der jaren zeggen 
mannen veel vaker dat hun beste vriend een vrouw is. Het zal dus niet de jongere 

2 In het onderzoek Culturele Veranderingen van 2006 zeiden ook veel meer vrouwen (50%) dat zij gemakkelijk bevriend 
raken met vrouwen, dan mannen zeiden dat ze met mannen bevriend raken (39%). 
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generatie zijn die de seksebarrière gaat afbreken. Hoe kunnen we de hogere cijfers 
van de mannen verklaren? 
 Het ligt het voor de hand dat het huwelijk of een andere paarrelatie een belang-
rijke remmende factor is voor een sprong over de seksebarrière. En inderdaad: het 
hoogste percentage mannen met een vrouw als beste vriend vinden we onder de 
gescheiden mannen (45%) en niet onder de getrouwde mannen (21%) of ongehuwde 
mannen (23%).3 In 2006 waren het ook met name de gescheiden mannen die zeiden 
dat ze geen goede vrienden van hetzelfde geslacht hebben. 
 Als we op onze gegevens uit 2002 een nadere analyse uitvoeren en de sekse-over-
stijgende-vriendschap proberen te voorspellen met behulp van leeftijd en burgerlijke 
staat dan blijkt leeftijd eigenlijk vooral van belang voor de mannen boven de 65 jaar 
(zie tabel 2). Voor de rest is niet-gehuwd-zijn cruciaal, waarbij mannen die geschei-
den zijn de grootste kans maken op een vrouw als beste vriend. Voor de vrouwen is 
gescheiden zijn de enige factor die er toe doet.4

 
Oudere mannen lijken het gemakkelijkst over de seksebarrière heen te springen. Hoe 
zou dat komen? Hebben oudere mannen door hun kortere levensverwachting een 
zeldzaamheidswaarde gekregen die hen aantrekkelijk maakt als vriend voor het an-
dere geslacht? Het zou kunnen, maar het echte mannentekort (twee keer zoveel vrou-
wen als mannen) speelt pas bij 80+. Ouder worden betekent eerder dat je minder 
vrienden hebt. Oudere mannen en vrouwen hebben drie maal zo vaak geen ‘beste 
vriend’ als jongere mannen en vrouwen. Dat geldt dus voor beide geslachten, maar 
omdat mannen sowieso minder vrienden hebben, hakt het er voor hen harder in: een 
derde van de mannen boven de 65 heeft geen beste vriend, ruim een derde heeft een 

3 Onder weduwnaars heeft de helft een beste vriend van het andere geslacht. Het aantal weduwnaars in de tabel 
bedraagt evenwel slechts 14.

4 Valt er nog iets te zeggen over iemands seksuele voorkeur als het om vriendschap gaat? Hoe dat met iemands ‘beste 
vriend’ zit weten we niet, in 2002 is niet naar ‘seksuele voorkeur’ gevraagd. In 2006 wel en uit die gegevens weten 
we dat seksuele voorkeur niet uitmaakt als het gaat om het gemakkelijk bevriend raken met iemand van de andere 
sekse.
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man en bijna een derde een vrouw als beste vriend. Onder vrouwen boven de 65 heeft 
slechts 16% geen beste vriend(in) en bijna 80% een vrouw als beste vriend. 

Tabel 2 Voorspellende waarde van leeftijd en burgerlijke staat op hebben van een vriend van het 
 andere geslacht

      mannen  vrouwen
variabele    effect  effect

leeftijdsgroep (ref: 26-35 jaar)  
16-25 jaar  
36-45 jaar  
46-55 jaar  + 
56-65 jaar  
66-75 jaar  ++ 
76 jaar en ouder  ++ 

burgerlijke staat (ref: gehuwd)  
 •gescheiden  ++ +
 • weduwnaar  
 • ongehuwd  + 

+ = sign. effect (p <.05) in positieve richting, odds-ratio < 3. ++ = eveneens significant met odds-ratio > 3. 
Het aantal weduwnaars is erg gering en wellicht daarom niet significant van invloed. 
  
Bron: Culturele Veranderingen 2002. Steeds wordt vergeleken met een referentie-categorie. 

De conclusies van dit verhaal zijn simpel. Tussen de seksen is het kostbare immate-
riële goed ‘vriendschap’ scheef verdeeld. Hoewel veel mannen en vrouwen vrienden 
van hetzelfde geslacht hebben, zijn vrouwen voor vriendschap uiteindelijk meer in 
trek dan mannen. Mannen hebben vaker geen vrienden en springen vaker over de 
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seksebarrière heen. Iets wat ook het Nederlands Dagblad (10/10/2008) concludeert uit 
een onderzoek onder zijn christelijke abonnees: ‘Mannen hebben vaker een boezem-
vriendin dan vrouwen een boezemvriend.’ Maar dat vooral gescheiden mannen een 
boezemvriendin blijken te hebben, daarover informeert het Nederlands Dagblad ons 
niet. 
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Amazones in wapenrok

In de Nederlandse militaire geschiedenis nemen vrouwen een zeer bescheiden plaats 
in. Afgezien van de dubieuze rol van Kenau Simonsz Hasselaar tijdens het beleg van 
Haarlem in 1572/1573 kent ons land geen nationale heldinnen zoals de Franse Maagd 
van Orléans ( Jeanne d’Arc). De rol van de vrouw tijdens militaire campagnes beperkte 
zich in vroeger eeuwen tot de verzorging van de mannelijke troepen in brede zin: van 
marketentster tot prostitué en van variétéartieste tot verpleegster. Bij de oprichting 
van het eerste Nederlandse militaire vrouwenkorps op 20 december 1943 te London 
stond verzorging nog steeds hoog in het vaandel. We hebben het over het Vrijwillig Vrouwen 
Hulpkorps, dat in 1944 werd omgedoopt tot het Vrouwen Hulpkorps (VHK). Nog steeds 
weinig krijgshaftig, maar vanaf dat moment wel gekleed in trendy kaki uniform. De 
vrouwen kregen tot taak maatschappelijke hulp te verlenen aan de burgerbevolking in 
oorlogstijd, te beginnen in de bevrijde gebieden in België, Noord-Brabant en Zeeland. 
 Begin jaren vijftig kregen alle drie de krijgsmachtonderdelen een vrouwelijk be-
roepskorps: de LUVA (Luchtmacht Vrouwen Afdeling) in 1951, de MARVA (Ma-
rine) in 1952 en de MILVA (Militaire Vrouwen Afdeling van de Landmacht) in 1954. 
Compleet met uniform en rangenstelsel, maar met een beperkt aantal functies: typiste, 
secretaresse, telefoniste en verpleegster, of leidinggevende in deze ‘zachte’ sectoren.
 De acties vanuit de vrouwenbeweging in de jaren zestig en zeventig leidden er o.a. 
toe dat begin jaren tachtig de aparte vrouwenkorpsen werden opgeheven, omdat de 
toenemende integratie van vrouwen in de krijgsmacht dergelijke korpsen overbodig 
zou maken. Omstreeks diezelfde tijd werden ook de eerste vrouwen toegelaten tot 
de twee officiersopleidingen van de krijgsmacht: het Koninklijk Instituut voor de Marine 
(KIM) te Den Helder en de Koninklijke Militaire Academie (KMA – Land- en Lucht-
macht) te Breda. 
 Zo telde de KMA in 1980 welgeteld zes vrouwelijke cadetten op een totaal van 600, 
een percentage dat inmiddels is gestegen van 1% naar 10%. De komst van vrouwen 

Kees M. Paling
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Breda 2002. Op de Koninklijke Militaire Academie worden cadetten opgeleid als 
officier in de Nederlandse krijgsmacht. De klas staat in de houding voor de docent 

voor aanvang van een college logistiek. Op de eerste rij vier vrouwen. 
© Martin Roemers, Delft
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in dit uitgesproken macho-instituut leverde de nodige problemen op. Er werden aparte 
slaapzalen en douches gebouwd, maar dat mocht niet verhinderen dat de dames 
’s nachts in hun bed ‘gekeerd’ werden door leden van het andere geslacht. Die eerste 
jaren woedde er ook een heftige discussie over de fysieke eisen die aan vrouwelijke 
cadetten mochten worden gesteld. Aan de ene kant was er de bataljonscommandant 
die vond dat tijdens de militaire opleiding vrouwen hetzelfde moesten kunnen als 
mannen, aan de andere kant was er majoor Leen Pfrommer, hoofd van de sportop-
leiding op de Academie, maar beter bekend als nationale schaatscoach, die stelde 
dat in vrijwel elke tak van sport aan vrouwen andere eisen werden gesteld dan aan 
mannen. Alleen over de intellectuele capaciteiten van de vrouwen bestond geen discus-
sie. Dat maakte de gouverneur van de KMA tegen het eind van het eerste studiejaar 
wel duidelijk. Bij een informeel bezoek aan de dienstplichtige reserveofficieren die les 
gaven aan de vrouwelijke cadetten werd te kennen gegeven dat deze nieuwe lichting 
onder geen beding mocht doubleren, want dat zou slecht zijn voor de naam van het 
instituut. Aldus geschiedde.

Ruim een kwart eeuw later zijn vrouwen ook doorgedrongen tot de top van de mili-
taire hiërarchie. In 2005 heeft de landmacht de eerste vrouwelijke (brigade-)generaal 
benoemd en in 2007 volgde de luchtmacht met de eerste commodore (generaal). In dat-
zelfde jaar benoemde de marine de eerste vrouwelijke commandant van een fregat. 
Ondanks deze successen blijft de integratie van vrouwen in het leger problematisch. 
Het burgerpersoneel van Defensie bestaat voor een derde uit vrouwen. Maar van de 
bijna 50.000 militaire functies worden er slechts 4500 door vrouwen vervuld. Het 
gaat dan vooral om algemene en logistieke taken, want het aantal vrouwen in echte 
gevechtsfuncties is op de vingers van één hand te tellen. Defensie wil het aandeel 
vrouwelijke militairen in 2010 omstreeks de 12% hebben liggen, maar de harde wer-
kelijkheid is dat het huidige aantal ruim honderd lager ligt dan in 2005. Bovendien 
loopt het aantal vrouwen dat zich aanmeldt bij de Nederlandse Defensie Academie 
(fusie van o.a. KIM en KMA) terug. Vergeleken met 2003 ligt het aantal vrouwelijke 
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aanmeldingen dit jaar ruim een kwart lager. De sterkste daling doet zich daarbij voor 
bij de marine.
 Door vertegenwoordigers van het Defensie Vrouwen Netwerk wordt dit deels gewe-
ten aan de weinig flexibele arbeidsvoorwaarden, maar het zal zeker ook te maken 
hebben met de incidenten van de afgelopen jaren (aanrandingen, verkrachtingen) 
op kazernes van de landmacht en op fregatten van de marine. Verder lopen de uit-  
gezonden vrouwelijke militairen, ook al vervullen ze vooral ondersteunende functies 
als chauffeur of boordschutter, toch vaak dezelfde risico’s als hun mannelijke collega’s. 
In 2007 viel in Uruzgan bij een bomontploffing het eerste vrouwelijke slachtoffer. Zij 
overleefde de aanslag, maar moest een onderbeen missen.

Het is dus de vraag of Defensie het streefdoel van 12% vrouwelijke militairen in 2010 
zal halen. Aan de kwaliteit van de vrouwen hoeft het niet te liggen, want daarover is 
men het bij de parate troepen onderhand wel eens. Vrouwelijke militairen vervullen 
tijdens missies in het buitenland belangrijke rollen in bijvoorbeeld de wederopbouw-
gebieden. Zij roepen minder agressie op bij de plaatselijke bevolking, terwijl het bij 
een road block nu eenmaal verstandiger is om een moslimvrouw te laten fouilleren door 
een vrouwelijke militair dan door een man.
 Bovendien: sinds de tragedie van Srebrenica hoeven vrouwelijke militairen zich 
eigenlijk niet meer te bewijzen. Want terwijl het vooral mannelijke deel van het Ne-
derlandse troepencontingent werd gegijzeld door de Servische militairen, was het een 
vrouwelijke F-16 piloot – roepnaam Toots – die met een welgericht schot een Servi-
sche tank wist uit te schakelen. Elle maintiendra. Die wapenrok past hen allemaal.
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Elk nadeel heeft haar voordeel

Veel burgers hebben ‘profijt van de overheid’ doordat ze gebruik maken van voor-
zieningen die door de overheid worden bekostigd of gesubsidieerd. Dit profijt wordt 
bijvoorbeeld opgestreken bij een bezoek aan de bibliotheek, bij het gebruik van huur-
subsidie, bij het volgen van onderwijs en bij het inroepen van de thuiszorg. Met het 
individuele gebruik van dit soort voorzieningen – aangeduid met het profijt van de 
overheid –  is circa 15% van het nationale inkomen gemoeid. Dit profijt kan in be-
ginsel ook naar mannen en vrouwen worden opgesplitst. Wel zijn er problemen met 
voorzieningen die huishoudens ten goede komen. In die gevallen wordt uitgegaan 
van het geslacht van de ouder(s). 
 Uit de berekening van het profijt van een kleine 50 publieke voorzieningen blijkt 
dat vrouwen circa 60% van het profijt van de overheid incasseren en mannen dus 
40% (figuur 1).
 De voorzieningen die leiden tot ‘profijt van de overheid’ zijn in zeven sectoren in-
gedeeld:  volkshuisvesting, onderwijs, openbaar vervoer, cultuur en recreatie, dienst-
verlening, zorg en bestaanskosten.  Het feminiene voordeel geldt niet alleen voor het 
totaal van voorzieningen, maar ook voor de meeste sectoren. Alleen bij onderwijs is 
het beeld lichtelijk ten voordeel van mannen en bij openbaar vervoer zijn de verschil-
len gering. Een belangrijke oorzaak van het hoge profijt van vrouwen is het relatief 
hoge voorzieningengebruik door eenoudergezinnen (overwegend vrouwen) en oudere 
alleenstaanden (ook overwegend vrouwen). Voorzieningen waarvan vooral oudere 
alleenstaanden gebruik maken zijn: de huursubsidie, de thuiszorg, de voorzienin-
gen voor gehandicapten en de ziektekostenverzekering (zorgtoeslag). Voorzieningen 
waarvan vooral eenoudergezinnen gebruik maken zijn (wederom) de huursubsidie, 
achterstandsgelden in het primair onderwijs, de tegemoetkoming studiekosten, het 
lokaal openbaar vervoer, ambulante geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang, 
rechtshulp, bijzondere bijstand en kwijtschelding van lokale heffingen. 

Evert Pommer en Jedid-Jah Jonker
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Haarlem 1984. Opening van de vrouwengalerie Ka, boven het vrouwencafé 
Kantje Boord. Publiek met galeriefolder bij de expositie van Marijke van Velzen. 

© Adriana Sjan Bijman
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Figuur 1  Profijt van de overheid naar geslacht, 2003

Bij de onderwijsuitgaven zijn de verschillen in 2003 betrekkelijk gering en vermoede-
lijk inmiddels verwaarloosbaar klein. De meeste afzonderlijke voorzieningen binnen 
het onderwijs komen in diezelfde verhouding ten goede van mannen en vrouwen, met 
uitzondering van de achterstandsgelden in het primair onderwijs en de tegemoetko-
ming studiekosten, die duidelijk meer in het voordeel van de vrouwen uitvallen (een 
eenoudereffect). De uitgaven voor openbaar vervoer zijn redelijk gelijk gespreid over 
mannen en vrouwen, zij het dat vrouwen per saldo een klein voordeel hebben. Dit 
voordeel verwerven zij vooral in het lokale openbaar vervoer. Met de trein leggen 
mannen iets meer kilometers af dan vrouwen. In de culturele en recreatieve sfeer 
is het profijt van vrouwen (55%) iets hoger dan van mannen (45%). Mannen scoren 



M/V
166

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

musea

uitvoerende kunst

kunstzinnige vorming

openbare bibliotheek

openlucht recreatie

sportaccomodaties

sociaal cultureel werk

manvrouw

Figuur 2  Profijt van de cultuur en recreatie, 2003

alleen hoger bij het gebruik van sportaccommodaties (zie figuur 2). Naarmate het 
cultureel gehalte echter stijgt, neemt het vrouwelijk profijt toe. 

Voorzieningen in de dienstverlenende sfeer bereiken duidelijk meer vrouwen dan 
mannen. Ongeveer twee derde deel van de betrokken overheidsuitgaven komt ten 
goede aan vrouwen en ongeveer een derde deel aan mannen. Zoals gezegd komt dit 
voornamelijk door het relatief intensieve gebruik door alleenstaande ouderen (thuis-
zorg, wvg-voorzieningen) en eenoudergezinnen (geestelijke gezondheidszorg, kinder-
opvang, rechtshulp, maatschappelijk werk). 
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Ook bij de zorg zien we dat mannen minder profiteren dan vrouwen. Dit is voor een 
deel een leeftijdseffect: oudere mensen maken meer gebruik van zorg en er zijn meer 
oudere vrouwen dan oudere mannen: van alle zorguitgaven aan 65-plussers gaat 
maar een derde naar mannen. Maar ook onder de 20-44 jarigen komt slechts een 
minderheid van de uitgaven (42%) ten goede van mannen. Het profijt van vrouwen 
heeft mogelijk te maken met aan zwangerschapgerelateerde uitgaven.

Bij het profijt van de overheid lijken de mannen dus aan het kortste eind te trek-
ken: zij maken minder gebruik van regelingen die door de overheid gesubsidieerd 
worden. De enige regelingen waar mannen meer van profiteren dan vrouwen zijn 
sportaccommodaties (voetbal), de trein, het middelbaar beroepsonderwijs, de studie-
financiering en het hoger onderwijs. Voor een deel is de achterstand van mannen te 
verklaren uit de demografie (vrouwen worden ouder) en gezinssamenstelling (er zijn 
weinig eenouderpapa’s), maar mannen laten bijvoorbeeld op het gebied van cultuur 
en recreatie ook gewoon mogelijkheden liggen. De interesse van mannen lijkt op dit 
gebied niet veel verder te gaan dan het bekende potje voetbal. Dit nadeel heeft echter 
ook een voordeel: gezien de economisch minder sterke positie van vrouwen lijkt de 
bemoeienis van de overheid op het gebied van cultuur en recreatie dus zeer op zijn 
plaats. Als het aan de meer kapitaalkrachtige mannen zou worden overgelaten, zou 
de toekomst van deze sector er veel somberder uitzien.
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Haantjes uit de handel

Het is 23 februari 1995. Nick Leeson heeft een geheim gehouden beursverlies van 
twee miljoen pond niet weten weg te werken. De eens zo succesvolle belegger laat 
voor zijn Barings Bank-collega’s een briefje achter met de tekst ‘I am sorry’, en ver-
dwijnt. Het besluit om te stoppen lijkt niet meer dan logisch, maar het komt wel aan 
de late kant. Nick heeft de afgelopen twee jaar namelijk geprobeerd het verlies alsnog 
goed te maken, uiteraard op zijn vertrouwde werkgebied: de beurs. Zijn handigheid 
liet hem ook hierbij in de steek, en het verlies is dramatisch opgelopen tot een waarde 
van bijna 900 miljoen pond. De ING-groep kocht later de restanten van de bank op.
 Leeson werd zo een waarschuwing voor de rest van de wereld, maar helaas niet 
afdoende. Begin 2008 komt de Franse bank Société Générale in het nieuws: er is 4,9 
miljard euro verloren als gevolg van risicovolle beleggingen van handelaar Jérôme 
Kerviel. 
 Zijn het inderdaad vooral mannen die zich op de beursvloer begeven? En een-
maal in de handel, zijn het dan ook weer de mannen die de meeste risico’s nemen? 
In de handel is het antwoord tweemaal ja, maar het geldt ook voor de bredere groep 
particuliere beleggers.

Uit een bestand van 70.000 particuliere beleggers van Alex Beleggersbank blijkt dat 
vrouwen in de periode 2000-2006 succesvoller beleggen dan mannen (Bauer et al., 
2007). Ze handelen minder dan mannen en besparen daarmee op transactiekosten, 
waar mannen meer gericht zijn op het snel inspringen op veranderingen in koersen. 
Blijkbaar behalen mannen met hun extra handelingen niet genoeg meerrendement 
om de hogere transactiekosten te compenseren. Verder houden vrouwen zich minder 
bezig met opties en futures, zodat hun beleggingsportefeuilles minder riskant zijn. De 
gevonden resultaten van Bauer et al. sluiten aan bij Barber en Odean (2001) die laten 
zien dat vrouwelijke beleggers in Amerika het relatief goed doen. In hun onderzoek 

John Stevens en Michiel Ras
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presteerden vrouwen beter in termen van netto rendement (gecorrigeerd voor trans-
actiekosten), terwijl er geen verschil was in het bruto rendement. De toevoeging van 
Bauer et al. betekent dat lagere transactiekosten in elk geval in Nederland niet de 
enige verklaring kunnen zijn voor de superieure prestaties van vrouwen. Overigens 
melden Bauer et al. dat de gemiddelde belegger het slechter doet dan het marktren-
dement (een afgeleide van de AEX-index). Zelfoverschatting speelt waarschijnlijk een 
rol, en dat weer meer bij mannen dan bij vrouwen.
 We moeten hierbij bedenken dat mannen en vrouwen zelf beslissen om al dan niet 
in aandelen te gaan. In het onderzoek van Bauer et al. is 62 procent man, 28 procent 
paar en slechts 10 procent vrouw. Vrouwen zijn dus ook in de keuze om wel of niet te 
beleggen voorzichtiger of hebben minder geld om dat te doen. 
 Er is op het bredere terrein van algemene verschillen in risicomijdend gedrag 
tussen mannen en vrouwen veel onderzoek gedaan. Deze vele experimentele en ob-
serverende onderzoeken wijzen eveneens ondubbelzinnig op man-vrouw-verschillen. 
In het algemeen blijken mensen betrekkelijk risico-avers te zijn. Wanneer een deal/
no-deal loterij wordt voorgelegd, bijvoorbeeld de keuze tussen 50% kans op duizend 
euro enerzijds of een bedrag van vierhonderd euro zeker in handen anderzijds, kie-
zen de meeste mensen voor zekerheid. Vrouwen doen dit nog meer dan mannen 
(Hartog et al., 2002). Voor die verschillen zijn veel verklaringen gezocht, maar geen 
van de mogelijke verklaringen is bevredigend. 
 Ook personen met lage inkomens nemen overigens minder risico en mensen ne-
men ook minder risico als ze iets te verliezen hebben in plaats van te winnen. Maar 
hiervoor biedt een eenvoudige nutstheorie afdoende verklaring.
 De socialisatiehypothese, gebaseerd op aangeleerd gedrag, vindt weinig steun in 
de literatuur. Al op zeer jonge leeftijd treden verschillen tussen jongens en meisjes op. 
Een relatie met opvoeding en socialisatie kan moeilijk worden aangetoond (Croson 
en Gneezy, 2008). Veel auteurs zoeken het voor de verschillen in een sociaalbiologi-
sche verklaring. Mannen nemen de hoogste risico’s in hun adolescentie en de daarop 
volgende fase (15-34 jaar), terwijl vrouwen juist in deze periode zeer risicomijdend 
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zijn. Dit spoort met de fase waarin mannen zich moeten waarmaken en vrouwen 
zich moeten opmaken voor de gezinsfase (Eckel en Grossman, 2008). De verschillen 
tussen mannen en vrouwen doen zich echter over de hele levensfase voor, met een 
divergentie in de adolescentie, en bovendien in alle culturen en in alle tijden. Het 
verschijnsel lijkt dus betrekkelijk universeel, waardoor alleen een evolutionaire ver-
klaring resteert. Barber en Odean leggen ook een link naar de verschillen in psycho-
logische eigenschappen tussen mannen en vrouwen. Mannen neigen tot overmoedig-
heid, en dat leidt er toe dat ze de precisie van de informatie die uit de effectenhandel 
op hen afkomt, overschatten en daarmee de verwachte opbrengst van de handel. 
Deze overschatting leidt tot grotere handelsactiviteit (meer transacties), zelfs als de 
verwachte opbrengsten negatief zijn.

Terug nu naar onze anecdotal evidence. Leeson heeft zijn straf uitgezeten en is inmiddels 
een veelgevraagd spreker over risicomanagement. Hij woont nu in Ierland met zijn 
tweede vrouw en drie kinderen. Tegen Kerviel, die op een gegeven moment voor zijn 
bank een positie van vijftig miljard euro had opgebouwd, loopt een gerechtelijk voor- 
onderzoek, maar hij is nu nog vrij man en werkt als adviseur op het terrein van compu-
terbeveiliging. Leeson werd dus inderdaad op latere leeftijd wat voorzichtiger; bij Ker-
viel is het nu nog te vroeg voor conclusies, maar er lijkt een begin van inkeer te zijn.
 De recente kredietcrisis is voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door risicomin-
nend gedrag. In de huidige setting lijken vooral oudere mannen (oververtegenwoor-
digd in de raden van commissarissen) de jongere mannen te moeten beteugelen. Ook 
vrouwen zouden hier hun voorzichtigheid kunnen inbrengen. Topvrouwen en -man-
nen hebben recent oproepen gedaan om meer topvrouwen te benoemen in de nieuwe 
‘Nationale banken’ (Woman Capital 2008a, 2008b). Zij moeten daarvoor wel des-
kundigheid en ervaring als bagage meenemen, en daarbij is de huidige onderverte-
genwoordiging van vrouwen in de financiële sector natuurlijk een nadeel. Mocht het 
lukken het mannenbolwerk te slechten, dan kunnen vrouwen samen met de haantjes 
van weleer onze schaapjes op het droge brengen.
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Waarom zijn mannen crimineler dan vrouwen?

Uit vele statistieken blijkt dat mannen crimineler zijn dan vrouwen. Hoe groot zijn 
de verschillen? Waardoor worden deze verklaard? Zijn er in de toekomst minder 
verschillen in crimineel gedrag tussen de seksen te verwachten?
 
Om inzicht in de omvang van de sekseverschillen in crimineel gedrag te verkrijgen, 
presenteer ik een aantal cijfers. In figuur 1 wordt voor mannen en vrouwen het per-
centage verdachten van misdrijven naar leeftijdsklasse weergegeven. Om enig inzicht 
te krijgen in mogelijke culturele verschillen, is onderscheid gemaakt tussen autochto-
nen en niet-westerse allochtonen. De cijfers zijn gemiddelden over de periode 1999-
2005.
 Hoewel de verschillen tussen autochtone en niet-westerse allochtone verdachten 
groot zijn, zijn de vrouw/man-verhoudingen bij deze twee groepen opvallend ver-
gelijkbaar: beide gemiddeld 1 : 5,4. Als we ervan uitgaan dat de samenstelling van 
de verdachtenpopulatie representatief is voor de daderpopulatie, kunnen we conclu-
deren dat binnen de Nederlandse samenleving herkomstverschillen geen verklaring 
vormen voor sekseverschillen in crimineel gedrag. Verder zijn tussen 18 en 45 jaar de 
sekseverschillen groter dan daaronder en daarboven. Dat geldt zowel voor autochto-
nen als voor niet-westerse allochtonen. Bij autochtonen tussen de 25 en 45 jaar zijn 
de sekseverschillen echter wel groter dan bij de even oude niet-westerse allochtonen. 
Dat betekent dat, wat crimineel gedrag betreft, bij deze leeftijdsgroep de niet-westerse 
allochtonen een gelijkere vrouw/man-verhouding kennen dan de autochtonen.
 Uit andere CBS-gegevens blijkt dat per type misdrijf de vrouw/man-verhouding 
in de verdachtenpopulatie aanzienlijk verschilt. De vrouw/man-verhouding varieert 
van 1 op 10 bij vernieling en openbare orde en 1 op 6,5 bij geweldsmisdrijven tot 1 
op 2,3 bij vermogensmisdrijven. Bij vernieling van lijf of goed zijn de sekseverschillen 
dus extreem groot.

Ab van der Torre
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Figuur 1 Percentage verdachten naar leeftijdsklasse per sekse en per herkomstcategorie in de periode 
 1999-2005

Is bij de verdachtenpopulatie het verschil tussen vrouwelijke en mannelijke criminali-
teitsdeelname groot (1 op 5 à 6), bij de gevangenispopulatie is die verhouding nog veel 
groter. Figuur 2 brengt dat in beeld. Figuur 2 toont per zwaartecategorie van een mis-
drijf, weergegeven via de strafduur, voor twee perioden de vrouw/man-verhouding. 
 Alleen bij de lichtste misdrijven (strafduur minder dan 1 maand) is er meer dan één 
vrouw op elke tien mannen. Voor de ernstigste misdrijven zitten er op 100 mannen
zelfs minder dan vier vrouwen in de gevangenis. Zowel het ten opzichte van de ver-
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Figuur 2 Sekseverschillen in gevangenispopulatie

dachtenpopulatie kleinere vrouwenpercentage in de gevangenispopulatie als het klei-
nere percentage vrouwen met een zware gevangenisstraf duidt erop dat als vrouwen 
crimineel worden zij minder ernstige misdrijven begaan dan mannen.
 Ook blijkt uit figuur 2 dat de vrouw/man-verhouding in de periode 2001-2007 
ten opzichte van de vorige periode is gestegen in het ‘voordeel’ van de vrouw. Enige 
uitzondering vormt de zwaarste strafcategorie. Voor alle misdrijven samen ging de 
verhouding van 5 naar 7 vrouwen op de honderd mannen (stijging van 39%). Bij de 
misdrijven waarvoor een gevangenisstraf wordt gegeven neemt de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen dus toe.
 Als verklaring voor de sekseverschillen in crimineel gedrag hebben criminologen 
diverse theorieën ontwikkeld. Bij die theorievorming hebben zij een beroep gedaan 
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op een aantal wetenschappen, zoals de biologie, de sociologie, de psychologie en de 
pedagogiek. Enkele voorbeelden van deze theorieën zijn:
1 Het mannelijke hormoon testosteron maakt mannen agressief.
2 Mannen hebben meer gelegenheid om misdrijven te begaan, omdat mannen zich 

meer in het publieke domein vertonen: op straat en (nog steeds) op het werk. Dat 
de vrouw/man-verhouding bij winkeldiefstal minder scheef is, zou dan komen 
doordat vrouwen meer winkelen.

3 De opvoeding remt brutaal gedrag van jongens minder af dan dat van meisjes. 
Deze grotere tolerantie jegens jongens zou bij hen vaker leiden tot agressieve da-
den.

4 Vrouwen zijn gewetensvoller zijn dan mannen. Experimenten met verstopte enve-
loppen met geld zouden duiden op een hoger normbesef bij vrouwen.

5 In de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen heeft de man meer 
macht dan de vrouw. Die macht zou mannen overmoedig maken en risicovol 
gedrag stimuleren.

Naast deze ‘traditionele’ theorieën, heeft in de jaren negentig van de vorige eeuw een 
nieuwe theorie een plaats veroverd. Nieuw inzicht in de neurobiologie van seksever-
schillen bij psychiatrische aandoeningen heeft namelijk geleid tot nieuwe verklarin-
gen voor crimineel gedrag. Het neurobiologische onderzoek staat echter nog maar in 
de kinderschoenen. Belangrijk onderzoek op dit terrein is gedaan door Raine (1993) 
en Ishikawa en Raine (2003). Nederlandse pioniers zijn Cath, Gijsbers van Wijk en 
Klumpers (2007).
 Het neurobiologisch onderzoek richt zich onder meer op de ‘prefrontale cortex’, 
een gebied in de hersenen dat ligt in het voorste gedeelte van de frontale kwabben. 
Dit hersengebied is betrokken bij cognitieve en emotionele functies als beslissingen 
nemen, plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing. Functies van de prefrontale 
cortex worden vaak geassocieerd met controle van emoties.
 Als de prefrontale cortex zich niet goed ontwikkelt of beschadigd raakt, ziet men 
problemen zoals niet kunnen plannen, impulsief beslissingen nemen of juist geen be-
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slissingen kunnen nemen, zich in gezelschap onbehoorlijk of onhandig gedragen en 
onbeheerst gedrag, zoals drugs- en alcoholmisbruik, seksuele promiscuïteit, met geld 
smijten en dergelijke. Ook emotionele ontremmingen kunnen optreden bij beschadi-
ging.
 Juist bij mannen komt een minder goed ontwikkelde prefrontale cortex relatief 
vaak voor. Bij mannen die frustraties uiten in de vorm van woedeaanvallen en fysiek 
geweld zou de prefrontale cortex in de hersenen niet goed functioneren. Dat blijkt 
uit onderzoek van Raine. Een groot deel van de misdaden zou begaan worden door 
mensen met een minder goed functionerende prefrontale cortex. Omdat herstel van 
een disfunctionerende prefrontale cortex op dit moment niet mogelijk is, stelt Raine 
gedragstherapie en biofeedback voor bij kinderen, in de praktijk dus vooral bij jon-
gens, gezien de relatief vaak niet goed functionerende prefrontale cortex bij mannen. 
Een dergelijke therapie zou dan een antisociale persoonlijkheidsontwikkeling moe-
ten voorkomen. Mensen met een minder ontwikkelde prefrontale cortex hebben een 
vergrote prikkelbehoefte. Begeleiding naar ‘veilige activiteiten’ zouden dan moeten 
voorkomen dat deze mensen hun toevlucht zoeken in agressiviteit, zoals gewelddadig 
en vernielzuchtig gedrag. Diefstal hangt meestal minder met emoties samen en zal 
daarom minder beïnvloed worden door deze aanpak.
 De vraag is of deze nieuwe inzichten in de neurobiologie en de daaruit voort-
vloeiende behandelmethoden crimineel gedrag, vooral bij mannen, in de toekomst 
deels kunnen voorkomen. Zo ja, dan ligt een gelijkere verhouding tussen het aantal 
vrouwelijke en mannelijk criminelen in het verschiet.
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Mannen bouwen, vrouwen wonen

In 1930 verscheen het Rapport van de Studiecommissie voor de praktische woninginrichting. 
Deze commissie was ingesteld door het stadsbestuur van Amsterdam en had de op-
dracht na te gaan ‘welke de wijze van indeeling en inrichting van woningen moest 
zijn om het huishouden en den arbeid der huisvrouw zooveel mogelijk te vereenvou-
digen’. De commissie vond dat architecten, meestal mannen, veel aandacht hadden 
voor de buitenkant van de woning en te weinig oog hadden voor de binnenkant. In 
het rapport werden aanbevelingen gedaan om de praktische kwaliteit van de sociale 
woningen te verbeteren. Opmerkelijker was de aanbeveling van de commissie om bij 
het ontwerpen en plannen van woningen vrouwen om advies te vragen. Daarvoor 
zou de gemeente een adviescommissie moeten instellen die uitsluitend uit vrouwen 
zou bestaan. In Amsterdam is het er toen niet van gekomen, maar in Rotterdam wel, 
zij het pas in 1946.1 
 Vanaf dat moment zijn veel gemeenten overgegaan tot de instelling van een zo-
genoemde Vrouwenadviescommissie (VAC). Toen vlak na de Tweede Wereldoorlog in 
korte tijd veel huizen moesten worden gebouwd, bleek algauw dat er bij de inrichting 
tekortkomingen waren die de bewoning van het huis onplezierig maakten. Vooral 
vrouwen ondervonden dat. Het ontwerpen en bouwen van huizen was vooral een 
zaak van mannen; zij hielden weinig rekening met de wensen van vrouwen die, een-
maal getrouwd, toch de meeste tijd in de woning doorbrachten. Te kleine kamers, 
te krappe keukentjes, aanrechten met gordijntjes eronder, het was veel vrouwen een 
gruwel. Die commissie, geheel uit vrouwen samengesteld, trachtte een positie te ver-
werven in het bouwproces en aandacht te vragen voor vooral praktische zaken in de 
woning: de plaats en de hoogte van een stopcontact, gaat de deur van het toilet wel 

1 Ontleend aan: Noud de Vreeze (1993). Woningbouw, inspiratie & ambities; kwalitatieve grondslagen van de sociale 
woningbouw in Nederland. Almere: Nationale Woningraad.

Vic Veldheer
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Den Haag 1998. Stadhuis, opening van de dag van de architectuur door minister De Boer, 
in aanwezigheid van vrouwelijke architecten van de Stichting Vrouwen Bouwen en Wonen. 
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naar de goede kant open? Zit er een raam in de keuken? Is de slaapkamer niet te klein 
voor een tweepersoonsbed en zit het lichtknopje niet achter de deur? Is de berging wel 
groot genoeg, zit de schoorsteen wel op de goede plek? Waar staat de cv-ketel? Hoe 
zijn het gas, de elektra en de ventilatie aangebracht? Hoe zijn de wanden en vloeren 
afgewerkt? Ook de bestrating en de openbare verlichting worden gecontroleerd. 
 Deze VAC’s zijn tot stand gekomen om invloed uit te kunnen oefenen op het ont-
werp van een huurwoning. Ging het in eerste instantie om praktische zaken in de 
woning gezien vanuit het perspectief van de huisvrouw, gaandeweg heeft deze be-
moeienis zich breder ontwikkeld tot inspraak in het bouwproces van toekomstige 
bewoners. De VAC’s zijn nu meer spreekbuis van toekomstige bewoners dan alleen 
van vrouwen. Ook mannen zitten nu in die commissies.
 Je zou denken dat na zo’n zestig jaar er op dit praktische vlak veel verbeterd zou zijn 
en er een soort standaard zou zijn ontwikkeld. In elk geval zouden deze kwesties geen 
ad hoc onderdeel meer hoeven te zijn van het bouwplan. We zouden zo langzamerhand 
wel moeten weten wat de handigste plek voor een stopcontact in de keuken is.
 Maar uit een rondgang op het web blijken deze onderwerpen nog steeds actu-
eel. In vele gemeenten functioneren nog steeds VAC’s, er zijn er zo’n honderdtachtig 
actief. Alleen niet meer als commissie die vanuit het belang van vrouwen adviseert, 
maar als belangenbehartiger van de bewoners, namens de ‘woonconsument’. Jaar-
lijks beoordelen deze lokale commissies de bouwplannen van zo’n 20.000 nieuw-
bouwwoningen.
 Er bestaat al zo’n veertig jaar een koepelorganisatie van de lokale Adviescommis-
sies, VACpunt Wonen, die zich als kennis- en adviescentrum voor de gebruikskwali-
teit van woningen profileert. Hoewel nog wel veel vrouwen – vaak vrijwillig – actief 
zijn in deze adviescommissies, is het al lang geen vrouwenzaak meer. Het gaat er 
wel nog steeds om te zorgen dat nieuwe huizen voldoende gebruikskwaliteit hebben: 
voldoende bergruimte, genoeg stopcontacten voor alle apparaten (van tosti-ijzer tot 
sapcentrifuge, van tv en cd-speler tot computer), om deuren die niet tegen elkaar 
slaan, om voldoende licht in de keuken. 
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 Eén van de dingen die VACpunt Wonen ieder jaar doet, is een Top 5 met knelpun-
ten opstellen. Over 2007 zag die er als volgt uit:2 geen of onvoldoende bergruimte; 
afmetingen (woning en/of slaapkamers zijn te klein); installaties op de verkeerde plek; 
draairichting deuren onhandig; matig- tot slechte toegankelijkheid. Klachten over 
het ontbreken of te klein zijn van bergruimte zijn in 2007 ten opzichte van 2006 ver-
dubbeld. Het betreft zowel binnen- als buitenbergingen (voor fietsen, kinderwagens, 
scootmobiel). Als er al een berging is, is die vaak te klein, onhandig ingedeeld of 
moeilijk toegankelijk. In het kader van de deregulering en het bevorderen van markt-
werking is in 2003 de verplichting van een bergruimte uit het Bouwbesluit geschrapt. 
Nu de markt daar onvoldoende in voorziet terwijl mensen steeds meer spullen heb-
ben, lijkt het weer opnemen van die verplichting in het Bouwbesluit voor de hand te 
liggen. VACpunt wonen is hiervoor onlangs gaan lobbyen in Den Haag.
 Opvallend dat na ruim zestig jaar nog steeds de buitenwacht ontwerpers en bou-
wers moet wijzen op de gebruikskwaliteit van een woning! Nadat het vroeger een 
vrouwenzaak was, heeft de verbreding van dit onderwerp tot iets van alle (toekom-
stige) bewoners, man en vrouw, niet geleid tot de situatie dat gebruikskwaliteit een in-
tegraal onderdeel werd van het bouwproces. Hoewel het slechts gaat om een detail in 
de woning: bijvoorbeeld een stopcontact op de verkeerde plek is wel een kleine, maar 
voortdurende bron van irritatie. Dat dergelijke praktische zaken niet vanzelfsprekend 
in het bouwproces geregeld worden, mag gerust opmerkelijk worden genoemd. Pro-
jectontwikkelaars zien dat ook in en hebben een convenant afgesloten met VACpunt 
Wonen waarin zij zich laten adviseren over de praktische inrichting van een huis. 
Ook voor een projectontwikkelaar zijn tevreden bewoners van belang.
 Overigens gaat het nog steeds om sociale woningbouw. In de particuliere sector ziet 
VACpunt wonen voor zichzelf geen rol weggelegd. Daar mogen toekomstige bewoners 
het zelf met de bouwers en architecten zien te rooien. Dat is evenzeer opmerkelijk ge-
zien de trend van particulier opdrachtgeverschap in bijvoorbeeld IJburg en Almere.

2  Zie www.vacpuntwonen.nl
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Bijt de vrouwenemancipatie zich in de eigen staart?

De vrouwenbeweging heeft de laatste decennia veel bereikt. Steeds meer vrouwen 
hebben een betaalde baan. De kloof tussen hun lonen en die van mannen lijkt zich 
steeds meer te dichten. Vergeleken met vroeger volgen thans veel meer meisjes een 
hogere opleiding. Bovendien zijn vrouwen tegenwoordig baas in eigen buik. Ze kun-
nen zelf bepalen of, en in belangrijke mate, wanneer ze kinderen krijgen.
 Ruim een jaar geleden publiceerde het echtpaar Stevenson (v) en Wolfers (m), bei-
den als econoom verbonden aan de Universiteit van Pennsylvania, een onderzoek 
dat een andere blik werpt op deze verworvenheden (Stevenson & Wolfers 2007). On-
danks alle zegeningen die de emancipatie met zich heeft gebracht, blijken vrouwen 
er sinds begin jaren zeventig niet gelukkiger op te zijn geworden. Integendeel, terwijl 
de geluksbeleving van mannen in de loop der jaren nauwelijks aan verandering on-
derhevig bleek, is die van vrouwen in rap tempo verminderd. Deze afname van het 
vrouwelijke geluk vonden Stevenson en Wolfers niet alleen binnen de gehele Ame-
rikaanse bevolking, maar ook binnen belangrijke segmenten daarvan. Jong of oud, 
laag- of hoogopgeleid, gescheiden of getrouwd, thuisblijvend of uit huis werkend, met 
of zonder kinderen: van al deze vrouwen nam de geluksbeleving in de periode 1972-
2006 dramatisch af.1 De bevindingen strekten zich tevens uit tot een groot aantal 
westerse landen, waaronder Nederland. 
 Het onderzoek van Stevenson en Wolfers deed veel stof opwaaien. Nadat de New 
York Times er gewag van had gemaakt, werd deze krant bedolven onder bijna duizend 
ingezonden brieven. Ook buitenlandse kwaliteitskranten als de Financial Times en de 
Frankfurter Allgemeine Zeitung besteedden uitgebreid aandacht aan hun onderzoeksre-
sultaten. De reacties werden waarschijnlijk niet in de laatste plaats gevoed door de 

1 Stevenson en Wolfers vonden een uitzondering. De geluksgevoelens van zwarte vrouwen zijn sinds begin jaren 
 zeventig juist toegenomen. Die van zwarte mannen trouwens ook.

Jean Marie Wildeboer Schut
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verklaringen die Stevenson en Wolfers ervoor te berde brachten. Omdat de afname 
van het levensgeluk niet kon worden herleid tot demografische en sociaal-economi-
sche veranderingen moesten er wel andere verklaringen zijn. Volgens de auteurs zijn 
vrouwen zich meer en meer gaan spiegelen aan mannen, terwijl zij zich voorheen 
louter met elkaar vergeleken. Daarnaast zou het kunnen zijn – de auteurs formuleren 
het voorzichtig – dat de verwachtingen van vrouwen door de vrouwenbeweging mis-
schien wel te hoog gespannen zijn. Vrouwen kunnen zich in het huidige tijdsgewricht 
op velerlei gebied laten gelden. Dat hoeft echter niet elke vrouw gegeven te zijn. 
 Te onzent lijken de bevindingen van Stevenson en Wolfers hoegenaamd geen aan-
dacht te hebben getrokken. Hoewel ook Nederland een van de landen was waarover, 
zij het marginaal, gerapporteerd werd. Ik doe een poging om deze omissie weg te 
werken door voor deze nieuwjaarsuitgave met SCP-data de belangrijkste analyse van 
de Amerikanen te repliceren. Het gaat om de ontwikkeling in geluksgevoelens van 
vrouwen vanaf de jaren zeventig, nadat rekening is gehouden met een aantal achter-
grondsvariabelen. Voor deze analyse is een groot aantal bestanden uit de databank 
van het SCP aan elkaar geknoopt. Het betreft vier jaargangen van het Leefsituatie-
survey (LSS) (1977, 1980, 1983 en 1986), acht edities van het Doorlopend Leefsitua-
tieonderzoek (DLO)(1989-1996) en 11 enquêtes van het Periodiek Onderzoek Leefsi-
tuatie Survey (1997-2006) (POLS). De bevindingen van Stevenson en Wolfers blijken 
recht overeind te blijven staan.
 De figuur op p. 188 geeft de ontwikkeling van de geluksbeleving in Nederland ge-
durende de periode 1977-2006. Op de vraag of men zichzelf gelukkig voelde, strekten 
de antwoorden zich uit op een vijfpuntsschaal van ‘zeer gelukkig’ tot ‘ongelukkig’. De 
categorieën ‘niet zo gelukkig’ en ‘ongelukkig’ zijn samengevoegd. Niet weergegeven 
zijn de percentages mannen en vrouwen die aangaven ‘gelukkig’ dan wel ‘noch ge-
lukkig, noch ongelukkig’ te zijn.
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Geluk in Nederland naar geslacht, 1977-2006

Bron: LSS 1977-1983; DLO 1986-1996; POLS 1997-2006.

De figuur geeft nauwelijks ontwikkelingen te zien in de percentages respondenten die 
zichzelf ongelukkig vonden. Bovendien lijkt het verschil tussen mannen en vrouwen 
verwaarloosbaar. Dat is anders bij de zeer gelukkigen. Tot ver in de jaren negentig 
hebben vrouwen zich aanmerkelijk gelukkiger geacht dan mannen. De daling van 
het vrouwelijke geluk lijkt zich begin jaren negentig in te zetten. Vanaf eind jaren 
negentig is er nauwelijks nog verschil in de geluksbeleving van mannen en vrouwen.
 Bij de weergave van de figuur is geen rekening gehouden met allerlei demogra-
fische en sociaal-economische ontwikkelingen die sinds de jaren zeventig hebben 
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plaatsgevonden. Dat is wel gebeurd in een multivariate analyse. Met behulp daarvan 
was het bovendien mogelijk de trend in de geluksbeleving voor vrouwen en mannen 
te kwantificeren.2 Bovendien wordt het gehele spectrum van geluk, dus alle vijf ant-
woordmogelijkheden, in de analyse betrokken.

Geluk in Nederland naar geslacht, 1977-2006

Afhankelijke variabele: ‘acht u zichzelf gelukkig?’ 1. zeer gelukkig 2. gelukkig 3. noch gelukkig, noch 
ongelukkig 4. niet zo gelukkig 5. ongelukkig

trend in geluk van vrouwen (x100)  0,879*
    (0,195)

trend in geluk van mannen (x100)  0,298
    (0,195)

verschil tussen vrouwen en mannen  -0,208*
    (0,023)

* significant (p<0,01)

Bron: LSS 1977-1983; DLO 1986-1996; POLS 1997-2006. Standaardfouten tussen haakjes.

De tabel laat een statistisch significant verschil in geluksbeleving tussen mannen en 
vrouwen zien. Rekening houdend met belangrijke wijzigingen die zich in Nederland 
de afgelopen decennia hebben voltrokken, zijn vrouwen over de gehele periode 1977-

2 Met de volgende controlevariabelen is rekening gehouden: inkomen (quintielen), opleiding (vier categorieën), leeftijd 
(vijf categorieën), al dan niet betaald werk verrichtend, al dan niet huishoudelijk werk als voornaamste bezigheid 
aangevend, het al dan niet zelf hebben van kinderen, het al dan niet alleen een huishouden voeren, burgerlijke staat 
(vier categorieën) en het al dan niet behoren tot een kerkgenootschap. Er zijn bovendien aparte dummyvariabelen 
ingevoerd voor missende waarden op deze achtergrondsvariabelen. Ten slotte is gecontroleerd voor het soort gege-
vensbestand (LSS, DLO of POLS). De techniek waarmee de analyse is verricht is een geordende probitregressie.
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2006 gelukkiger dan mannen. Dat vrouwelijke geluk neemt echter wel sterk af. De 
data geven aan dat vrouwen met dezelfde kenmerken in 1977, door de bank genomen, 
aanmerkelijk gelukkiger waren dan in 2006. De ontwikkeling in de geluksgevoelens 
van mannen is statistisch niet significant. 
 De bevindingen van Stevenson en Wolfers lijken daarmee ook met SCP-data stand 
te houden. De Amerikaanse econoom Steven Levitt borduurt op zijn blog Freakonomics 
voort op de oorzaken van het afnemende geluk van vrouwen (Levitt 2007). Volgens 
Levitt bevond het vrouwelijke geluk in de jaren zeventig en tachtig zich op een onre-
alistisch hoog niveau, juist vanwege de hoge verwachtingen en het optimisme dat de 
vrouwenbeweging verspreidde. Vrouwen hebben het inderdaad veel beter dan voor-
heen, maar wellicht zijn een aantal zaken te langzaam voor hen gegaan. Daarnaast 
gaan vrouwen steeds meer op mannen lijken. En mannen zijn traditioneel veel min-
der gelukkig dan vrouwen. Met de dagelijkse beslommeringen die mannen minder 
gelukkig maken, op het werk bijvoorbeeld, worden nu ook vrouwen in toenemende 
mate geconfronteerd. Deze laatste verklaring vindt enige ondersteuning in de Neder-
landse data (zie figuur). De arbeidsdeelname van de Nederlandse vrouw begint me-
dio/eind jaren tachtig goed op gang te komen. Na de eerste jaren van euforie kwam 
kennelijk de kater en die beet de vrouwenemancipatie in de staart. 
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2008

Onderstaande lijst bevat een overzicht van in 2008 verschenen publicaties van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau. Ze zijn verkrijgbaar bij de boekhandel. Een complete lijst is te vinden op de website van het 
scp: www.scp.nl.

SCP-publicaties 2008

2008/1 Vrijwillig verzorgd. Over vrijwilligerswerk voor zorgbehoevenden en mantelzorgers buiten de instellingen (2008). 
Jeroen Devilee. ISBN 978-90-377-0353-5

2008/2 Vroeger was het beter. Nieuwjaarsuitgave 2008 (2008). ISBN 978-90-377-0344-3
2008/3 Facts and Figures of the Netherlands. Social and Cultural Trends 1995-2006 (2008). Theo Roes (ed.). 
  ISBN 90-377-0211-8 
2008/4 Nederland deeltijdland. Vrouwen en deeltijdwerk (2008). Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.). 

ISBN 978-90-377-0346-7
2008/5 Het dagelijks leven van allochtone stedelingen (2008). Andries van den Broek en Saskia Keuzenkamp 

(red.). ISBN 978-90-377-0336-8
2008/6 De openbare bibliotheek tien jaar van nu (2008). Frank Huysmans en Carlien Hillebrink.
  ISBN 978-90-377-0351-1
2008/7 De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De hoofdlijnen (2008). Frank Huysmans en Carlien Hillebrink. 

ISBN 978-90-377-0373-3
2008/8 The future of the Dutch public library: ten years on (2008). Frank Huysmans en Carlien Hillebrink. 
  ISBN 978-90-377-0380-1 
2008/9 De virtuele cultuurbezoeker. Publieke belangstelling voor cultuurwebsites (2008). Jos de Haan en 
  Anna Adolfsen. ISBN 978-90-377-0357-3
2008/10 Gestruikeld voor de start. De school verlaten zonder startkwalificatie (2008). Lex Herweijer. 
  ISBN 978-90-377-0339-9
2008/11 Sociale veiligheid ontsleuteld. Veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid (2008). 
  Lonneke van Noije en Karin Wittebrood. ISBN 978-90-377-0349-8
2008/12 Grijswaarden. Monitor ouderenbeleid 2008 (2008). Cretien van Campen (red.). 
  ISBN 978-90-377-0376-4
2008/13 Overwegend onderweg. De leefsituatie en de mobiliteit van Nederlanders (2008). Lucas Harms. 
  ISBN 978-90-377-0377-1
2008/14 De sociale pijler. Ambities en praktijken van het grotestedenbeleid (2008). Jeroen Hoenderkamp. 
  ISBN 978-90-377-0378-8



M/V
192

2008/15 De school bestuurd. Schoolbesturen over goed bestuur en de maatschappelijke opdracht van de school (2008). 
Monique Turkenburg. ISBN 978-90-377-0338-2

2008/16 Weinig over de schreef. Een onderzoek naar onwenselijk gedrag in de breedtesport (2008). 
  Annet Tiessen-Raaphorst, Jo Lucassen, Remko van den Dool, Janine van Kalmthout. 
  ISBN 978-90-377-0360-3
2008/17 Meedoen en gelukkig zijn. Een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een verstandelijke 

beperking of chronisch psychiatrische problemen (2008). M.H. Kwekkeboom en C.M.C. van Weert. 
  ISBN 978-90-377-0369-6
2008/18 Values on a grey scale. Elderly Policy Monitor 2008 (2008). Crétien van Campen (red.). 
  ISBN 978-90-377-392-4
2008/19 Overgebleven dorpsleven. Sociaal kapitaal op het hedendaagse platteland (2008). Lotte Vermeij (SCP) en 

Gerald Mollenhorst (UU). ISBN 978-90-377-0367-2
2008/20 Het platteland van alle Nederlanders. Hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken (2008). 
  Anja Steenbekkers, Carola Simon, Lotte Vermeij, Willem-Jan Spreeuwers. 
  ISBN 978-90-377-0366-5
2008/21 Portretten van Mantelzorgers (2008). Sjoerd Kooiker en Alice de Boer. ISBN 978-90-377-0347-4
2008/22 De staat van de publieke dienst. Het oordeel van de burger over de kwaliteit van overheidsdiensten (2008). 
  Evert Pommer, Hetty van Kempen en Evelien Eggink. ISBN 978-90-3770370-2
2008/23 Maten voor gemeenten 2008 (2008). Bob Kuhry, Jedid-Jah Jonker, Frans Knol, Ab van der Torre, 

m.m.v. Bureau Zenc. ISBN 978-90-377-0396-2
2008/24 Deeltijd in beeld. Waarom vrouwen in deeltijd werken (2008). Wil Portegijs, Mariëlle Cloïn, 
  Saskia Keuzenkamp, Ans Merens, Eefje Steenvoorden. ISBN 978-90-377-0397-9
2008/25 Rapportage Sport 2008 (2008). Koen Breedveld, Carlijn Kamphuis, Annet Tiessen-Raaphorst. 
  ISBN 978-90-377-0361-0
2008/26 Betrekkelijke betrokkenheid; Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008. Paul Schnabel, 

Rob Bijl, Joep de Hart. ISBN 978-90-377-0368-9

SCP-specials

Ondersteunende voorzieningen (2008). Roelof Schellingerhout. ISBN 978-90-3770354-2
Wel of niet aan het werk (2008). Patricia van Echtelt en Stella Hoff . ISBN 90-377-0364-1
Ontwikkeling van awbz-uitgaven 1985-2030 (2008). Evelien Eggink, Evert Pommer en Isolde Woittiez.  

ISBN 90-377-0365-8
Veranderlijkheid van opvattingen over de EU (2008). Charlotte Wennekers. ISBN 978-90-377-0382-5
Advies over het macrobudget huishoudelijke WMO-hulp voor 2009 (2008). Evert Pommer, Ab van der Torre. 
 ISBN 90-377-0383-2
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Informatievoorziening integratie niet-westerse allochtonen. Inventarisatie van de beschikbare bronnen en voorstellen voor 
verbetering (2008). Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts.

  ISBN 978-90-377-0388-7
De ongrijpbare nonrespondent (2008). Josine Verhagen. ISBN 978-90-377-0359 7.
Europa’s buren. Europees nabuurschapsbeleid en de publieke opinie over de Europese Unie (2008). Paul Dekker,  

Albert van der Horst, Suzanne Kok, Lonneke van Noije en Charlotte Wennekers.  
ISBN 978-90-377-0381-8

Minderheden meer gewicht. Over overgewicht bij Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen en het belang van 
integratiefactoren (2008). Jaco Dagevos en Hans Dagevos. ISBN 978-90-377-0394-8 

Maatschappelijke organisaties in beeld. Grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk 
  middenveld (2008). Esther van den Berg en Joep de Hart.
  ISBN 978-90-377-0391-7
Dubbele nationaliteit en integratie (2008). Jaco Dagevos. ISBN 9789037703986
Werk en tevredenheid onder chronisch zieken met een langdurig lichamelijke beperking (2008). Mieke Cardol,  

Mieke Emmen en Mieke Rijken (Nivel), met medewerking van Cretien van Campen (SCP).  
ISBN 978-90-377-0409-9.

Continue Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008, 1. 
 Paul Dekker en Eefje Steenvoorden. ISBN 978 90 377 0384 9.
Continue Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008, 2. 
 Paul Dekker en Eefje Steenvoorden. ISBN 978 90 377 0393 1.
Continue Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2008, 3. 
 Paul Dekker, Tom van der Meer en Eefje Steenvoorden. ISBN 978 90 377 0410 5.
 
Wmo Evaluatie. Eerste tussenrapportage. De invoering van de Wmo: gemeentelijk beleid in 2007. 
 Gijs van Houten, Mathijs Tuynman en Rob Gilsing. ISBN 978 90 377 0390 0.
Wmo Evaluatie. Tweede tussenrapportage. Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking. 
 Anna Maria Marangos, Mieke Cardol en Mirjam de Klerk. ISBN 978 90 377 0399 3.
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