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STELLINGEN
Behorend bij het proefschrift van Menno Jacobs
Vaders in spe: over de kinderwens van mannen
en hun voorstelling van het vaderschap
1.

Geen kinderen willen krijgen wordt gezien als rationeel, ze wel willen krijgen
als emotioneel.

2.

De veronderstelling dat een op mannen gerichte campagne ter bevordering van
een gelijkwaardige verdeling van taken tussen vaders en moeders zich zou
moeten richten op het benadruklcen van de plezierige kanten aan de verzorging
van kinderen, in plaats van hen te wijzen op huishoudelijke plichten, is juist.
(De Jong 8c De Olde, 1994: 209).

3.

Als de neoklassiek-economische opvatting dat kinderen consumptiegoederen
zijn, juist is, dan is het vreemd dat vaders hun meest kostbare consumptiegoed
zo weinig verzorgen. Tenzij men huis, boot of auto als meest kostbaar ziet,
natuurlijk.

4.

Alleen een homo universalis kan de brug slaan van de homo economicus naar
de homo sociologicus.

5.

Het van elkaar overschrijven van samenvattingen van het werk van grote
denkers in de wetenschap is vergelijkbaar met het spel waarbij een grote groep
mensen elkaar om beurten een woord in het oor fluistert: op een gegeven
moment weet niemand meer wat oorspronkelijk bedoeld werd.

6.

Het gebruik van dubbele ontkenningen in significantietoetsen - de hypothese
van geen verschil is niet verworpen - werkt het maken van interpretatiefouten
in de hand.

7.

Wat `het gevoel' zegt, krijgt in redetwisten vaak een apodictisch karakter.

8.

De toenemende enquêtemoeheid onder potentiële respondenten moet worden
teruggedrongen. Een mogelijkheid daartoe is het instellen van een quotumregeling voor survey-onderzoek.

9.

De uitdrukking `we zien wel waar het schip strandt' is kenmerkend voor de
mentaliteit waarmee problemen die verbonden kunnen zijn aan het krijgen van
kinderen worden gebagatelliseerd. Dit werkt de keuze voor een traditionele
taakverdeling na de geboorte van het eerste kind in de hand.

10.

Zolang adverteerders géinteresseerd blijven in de nieuwe vader, is zijn opmars
niet te stuiten. Daar helpt geen lieve moeder aan.
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1
INLEIDING

`Men moet zich eens indenken dat de coïtus geen behoefte was, of niet gepaard
ging met wellust, maar een zaak was van zuiver verstandelijk overleg: zou het
menselijk geslacht dan nog bestaan? [...] Om zonder enige subjectieve hartstocht,
zonder lust en fysieke aandrift, dus uit zuiver overleg en in koelen bloede een
mens op de wereld te zetten en hem daarin te laten leven - dat zou een moreel
wel zeer bedenkelijke handeling zijn, die maar weinig mensen voor hun rekening
zouden durven te nemen. Misschien kan men zelfs zeggen dat zo'n daad zich
verhoudt tot verwekking uit pure geslachtsdrift als moord met voorbedachten rade
tot doodslag in woede.' (Arthur Schopenhauer, uit Parerga und Paralipomena,
1851').
Het menselijk geslacht bestaat nog. Talloze mensen nemen `de moord met voorbedachten rade' voor hun rekening, niet zelden in `zuiver verstandelijk overleg'.
De coïtus is niet beroofd van de wellust, maar kinderen krijgen is er niet meer
onlosmakelijk mee verbonden. Dankzij de beschikbaarheid van nagenoeg perfecte
anticonceptie kan men `kiezen voor kinderen'. Kinderen krijgen is daardoor niet
meer vanzelfsprekend en het wordt ook niet meer als iets vanzelfsprekends ervaren. De meeste mensen krijgen kinderen als resultaat van een behoefte of wens
ze te hebben.
Dit boek beschrijft een onderzoek naar de wens van mannen om kinderen te
krijgen. Als die wens er is, komt het lang niet altijd tot een vervulling van die
wens. Nog afgezien van de biologische mogelijkheid daartoe, kunnen andere
wensen - de wens om carrière te maken bijvoorbeeld, of een zekere vrijheid te
behouden - strijden om de prioriteit. Veel mannen en vrouwen beschouwen
kinderen krijgen als een moeilijke keuze, die gepaard kan gaan met een langdurig
besluitvormingsproces (Van der Avort, 1987; Frinking, 1988; Van Luijn, 1996).
De grotere waarde die vrouwen zijn gaan hechten aan zelfontplooiing speelt
hierbij een belangrijke rol (Knijn 8c Verheijen, 1988). Veel moeders willen niet

' Citaat uit Er is geen vrouw die deugt, een keuze uit Parerga und Paralipomena, vertaald door
Wim Raven, Amsterdam: Arbeiderspers, 1974, pagina 38-39 en 67.
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meer (geacht worden) louter voor hun kinderen te zorgen. Zij streven naar een
positie op de arbeidsmarkt en een gelijkwaardige verdeling van huishoudelijke
taken. Dat betekent dat van veel vaders gevraagd wordt meer tijd aan hun kinderen te besteden in de vorm van zorg. Sommige vaders willen ook zelf ineer tijd
voor hun kinderen hebben, zijn soms bereid daar werktijd voor op te offeren,
maar ontmoeten hindernissen op de weg naar de verwezenlijking van hun wensen.
De onmogelijkheid een gelijkwaardige verdeling van taken te bereiken, tezamen
met een sterke carrièregerichtheid van beide partners, zou hen kunnen doen besluiten van het kinderen krijgen af te zien.
1.1

Veranderingen in vruchtbaarheidsgedrag

In westerse landen worden minder kinderen geboren dan vroeger. Het gemiddeld
aantal kinderen per vrouw in Europa vertoont een vrijwel constante daling gedurende de laatste 30 jaar, en het aantal vrouwen dat vrijwillig kinderloos blijft,
stijgt, evenals de leeftijd waarop de vrouw haar eerste kind baart. De daling van
het aantal kinderen is feitelijk al vanaf het begin van deze eeuw aan de gang, met
uitzondering van de `baby boom' na de Tweede Wereldoorlog.

1.00 "~
1960
'65

'70

'75

'80

'85

'90

'94

Figuur 1.1 - Totaal leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer
1960-1994. Bron: Eurostat (1995: 8).
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Een veel gehanteerde maat om de gemiddelde vruchtbaarheid van een land uit te
drukken is het totaal leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijferz, veelal aangeduid
als de Total Fertility Rate, of kortweg TFR. Figuur 1.1 laat zien hoe de TFR zich
heeft ontwikkeld in Europa en in Nederland gedurende de laatste 35 jaar. Bij een
TFR van 2,1 spreekt men van een stationaire bevolking. Er is dan geen krimp of
aanwas, migratie niet meegerekend. De grafiek vertoont een scherpe daling. In
1994 had de Nederlandse TFx een waarde van 1,56, waar deze in 1960 nog 3,1
bedroeg. De hoogste waarde in 1994 in Europa was 1,89 voor Zweden, en de
laagste 1,19 voor Italië. De TFx voor heel Europa bedroeg 1,46 kind per vrouw
(Eurostat, 1995; zie ook Coleman, 1996).
De Graaf (1995) stelde op basis van het Onderzcek Gezinsvorcning 1993 vast,
dat vrouwen geboren in de jaren zestig of zeventig gemiddeld 1,8 kind zullen
krijgen. Dit cijfer is gebaseerd op uitspraken van deze groep vrouwen, en is
gecorrigeerd voor de hierbij gebruikelijke overschatting van het geschatte eigen
kindertal.

De TFIt is een maat die sterk gevoelig is voor `uitstelgedrag'. Een lage waarde
ervan betekent niet per se dat uiteindelijk zoveel kinderen geboren zullen worden
als de maat suggereert. Het kan zijn dat de kinderen op hogere leeftijd van de
vrouw worden geboren. Figuur 1.2 laat zien dat de gemiddelde leeftijd waarop
vrouwen in Nederland hun eerste kind krijgen gedurende de laatste 25 jaar monotoon is gestegen tot een gemiddelde van 28,6 jaar in 1993. Deze stijging heeft in
alle Europese landen plaatsgehad, al is het Nederlands gemiddelde het hoogste
(Beets, 1992; Bosveld, 1996; Bouwens, 1996). Overigens was de gemiddelde
leeftijd rond 1970 eerder extreem laag, dan dat de gemiddelde leeftijd nu extreem
hoog is. Niphuis-Nell schat voor Nederland in de periode vlak voor de Tweede
Wereldoorlog op basis van leeftijd ten tijde van het huwelijk van de vrouw een
gemiddelde leeftíjd voor de komst van het eerste kind van 27 à 28 jaar (NiphuisNell, 1992).
Behalve dat het uitstellen van het moment van kinderen krijgen toeneemt,
neemt ook de kinderloosheid tce. Bleef van de vrouwen die in 1941 geboren zijn
zo'n l00~o kinderloos, thans verwacht men - volgens de bevolkingsprognose van
1993 - dat 200~o van de vrouwen kinderloos zal blijven. Uit het Onderzoek Gezinsvorming uit 1993 blijkt dat 60~o van alle 30- tot 42 jarige vrouwen zichzelf
als vrijwillig kinderloos beschouwt. llo~o verwacht zelf, om welke reden dan ook,
kinderloos te blijven. Dit percentage wordt uiteindelijk nog verhoogd door degenen die wel kinderen zouden willen, maar onvruchtbaar blijken te zijn, of geen

' Het totaal leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer is de som van het aantal levendgeborenen bij
vrouwen van een bepaalde leeftijd gedeeld door het aantal vmuwen van die leeftijd.
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geschikte partner kunnen vinden. Het zijn vooral ongehuwde, hoger opgeleide
vrouwen zonder kerkelijke gezindte die kinderloos blijven (CBS, 1994a).

24~-----------------------------1
0
1970

--------------; ---; ---------'
1975
1900
1985
1990
1993

Figuur 1.2 - Gemiddelde leeftijd van de vrouw bij de geboorte van haar eerste kind, in Nederland, 1970-1993. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Bevolkingsstatistieken.

Een constante daling van de vruchtbaarheid leidt na verloop van tijd tot ontgroening en vergrijzing. Het aantal 65-plussers in meer ontwikkelde landen zal naar
verwachting stijgen van 120~o in 1990 tot 190~o in 2025 (De Jong Gierveld, 1993).
Een van de gevolgen daarvan is dat de potentiële beroepsbevolkirtg relatief kleiner
wordt, waardoor het nationaal inkomen zal afnemen en de collectieve lastendruk
zal toenemen (Vossen 8c Janssen, 1988). De absolute omvang van de groep ouderen over 30 jaar is vrij precies uit te rekenen, maar een prognose over de relatieve
omvang is veel moeilijker te maken. Om een uitspraak te kunnen doen over de
relatieve omvang, moet men een schatting maken van het aantal mensen dat
geboren wordt in de komende 30 jaar. Goede schattingen van het aantal geboorten
dat zal plaatshebben in de komende 30 jaar zijn moeilijk te geven. De meest
eenvoudige oplossing is om de TFrt-lijn een stukje door te trekken. In het jaar
2015 ongeveer zou de Europese T FR-lijn in figuur 1.1 de x-as kruisen, hetgeen
zou betekenen dat er tegen die tijd gemiddeld nog slechts een kind per vrouw
geboren zou worden. Er zijn betere rekenmethoden om tot een voorspelling te
komen, maar een geheel andere mogelijkheid om uitspraken te doen over het
vruchtbaarheidsgedrag van mensen in de toekomst, is om de redenen en motieven
van mensen om kinderen te krijgen te onderzoeken. Inzicht in belemmerende en
stimulerende invloeden op het kinderen krijgen kan de accuratesse van de voorspelling ten goede komen. Met kennis over het vruchtbaarheidsgedrag van mensen
4

en scenario's over ontwikkeling en beleid kunnen met behulp van microsimulatiemodellen bevolkingsprognoses worden gemaakt (zie bijvoorbeeld Van Imhoff 8c
Keilman, 1991; Nelissen, 1991).
De aandacht bij onderzoek naar de keuze voor kinderen is tot nu toe vooral
gericht geweest op vrouwen. Behalve de kinderwens speelden de mogelijkheden
voor en de moeilijkheden van het combineren van kinderen en werk of carrière
door de vrouw een grote rol in dit type onderzoek. Het ligt voor de hand om te
veronderstellen dat de daling in vruchtbaarheid voor een belangrijk deel wordt
verklaard door een grotendeels gelijktijdige stijging van het opleidingsniveau en
de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Vanaf 1850 tot 1975 nam gemiddeld
zo'n twintig procent van de vrouwen aan het arbeidsproces deel. Na een lichte
daling rond de eeuwwisseling is het percentage langzaam gaan stijgen tot 360~o in
1990 (Pott-Buter, 1993: 21). Het percentage werkende vrouwen in de leeftijdscategorie 15-64 jaar bedroeg in 1990 in Nederland 530~03 (mannen: 800~0), en is
gestegen van 260~o in 1960, 300~o in 1971 en 380~o in 1981 (Pott-Buter, 1993: 28).
Het Sociaal en Cultureel Planbureau berekent het percentage werkenden in de
leeftijd 15-64 jaar voor 1995 op 71,So~o voor mannen en 43,So~o voor vrouwen
(SCP, 1996).

Het is duidelijk dat arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en vruchtbaarheid
samenhangen, maar het is niet duidelijk hoe precies. Leidt een afname in kindertal
tot een hogere arbeidsmarktparticipatie, of leidt een hogere arbeidsmarktparticipatie tot een lager kindertal? Pott-Buter (1993) verklaart de aanvankelijke daling
van de arbeidsdeelname van vrouwen door een waardering van huishoudelijk
werk door hen als `luxe goed'. De latere stijging zou te maken hebben met een
mindere waardering van huishoudelijk werk, hogere lonen, meer welvaart, waardoor het zelf voor kinderen zorgen niet meer als luxe goed wordt beschouwd.
Dykstra (1991) concludeert op basis van het Onderzoek Gezinsvorming 1988
dat het gemiddelde uiteindelijke kindertal voor sterk beroepsgeoriënteerde,hoger
opgeleide vrouwen lager ligt dan voor vrouwen die werken minder belangrijk
vinden. De beroepsgeoriënteerdheid zou een voortvloeisel kunnen zijn van de
langduriger en hogere opleiding die vrouwen hebben gekregen. De langduriger
scholing leidt bovendien ook tot uitstel van het moment waarop vrouwen besluiten kinderen te willen (Niphuis-Nell, 1992). Als het kind geboren is, staan veel
vrouwen voor de keuze te blijven werken of niet. Stopt zij met werken, dan is het

' Deze 53o~a in 1990 is tamelijk laag in vergelijking met de percentages uit andere Europese landen
uit hetzelfde jaar. In Denemarken en Zweden werkte respectievelijk 78"~o en 810~o van de vrouwen
tussen 15 en 64 jaar, in Engeland 65o~a en in Duitsland 56"~0. Frankrijk scoort 57"~o en alleen België
(van de hier genoemde zeven Europese landen) valt lager uit dan Nederland met 520~0 (Pott-Buter,
1993: 28).
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handig als zij zich al een goede positie op de arbeidsmarkt heeft verworven om
de kans te vergroten op een succesvol later herintreden. Wil zij (voltijds) blijven
werken na de geboorte van het eerste kind, dan is goede kinderopvang, en~of een
zorgende vader thuis, een voorwaarde.
Morée (1992) verrichtte een studie naar buitenshuis werkende moeders in de
jaren vijftig en tachtig. Zij constateert een langzame verschuiving van vooral
rechten en in mindere mate plichten gedurende deze dertig jaar voor de werkende
vrouw. Veel vrouwen voelen zich genoodzaakt hun positie te verantwoorden. Zij
hanteren `coping-strategieën' om hun huisvrouw-zijn of arbeidsdeelname te rechtvaardigen. Het recht op arbeid mag dan toegenomen zijn, de plicht om voor de
kinderen te zorgen is blijven bestaan. De vrouw heeft zodoende een dubbele taak
gekregen. `De zorgplicht van de vader kwam aan de orde als theoretische mogelijkheid, maar de eisen aan hem waren minder uitgewerkt ...' (Morée, 1992 209).
De combinatie van het hebben van kinderen met betaald werk kan dus aanleiding zijn tot (rol)conflicten en aanpassingsstrategieën, althans bij vrouwen. De
vraag is of dit ook voor mannen het geval zou kunnen zijn. In hoeverre voelen
mannen de - tot op heden nog wat abstracte - noodzaak om ook voor hun kinderen te zorgen? Wat is de werking van `de diffuse plicht', zoals Morée het omschrijft, van mannen op verzorgend ouderschap, op zijn wens om kinderen te
krij gen?
1.2

De rol van de man bij de besluitvorming over het ouderschap

Vaak wordt de rol van de man slechts zijdelings betrokken in demografisch
onderzoek naar vruchtbaarheid. Een voorbeeld is het onderzoek van Gerson
(1985). Zij noemt niet meer dan drie aspecten van het aandeel van mannen in de
keuze voor kinderen: veel vrouwen willen het ouderschap graag samen met hun
parmer beleven, de motivatie van de man voor een kind wordt belangrijk gevonden, en de bereidheid van mannen om zorg te dragen voor het kind vergemakkelijkt de keuze voor een kind, met name voor werkgerichte vrouwen. Ook het
onderzoek van Van Luijn 8c Parent (1990) laat zien dat vrouwen steeds vaker van
hun partner verwachten dat als hij kinderen wil, hij ook gehoor geeft aan bepaalde voorwaarden, die vooral betrekking hebben op gedeelde zorgtaken voor het
kind. Deze onderzoeken zijn echter gericht op het perspectief van de vrouw.
Baber en Dreyer (1986) onderzochten de mannelijke kant van het keuzeproces.
Zij omschrijven de rol van mannen bij het kiezen voor kinderen als ambivalent.
Mannen lijken niet volledig te kunnen kiezen voor een bestaan met kinderen,
maar ook niet voor een bestaan zonder kinderen. Zo vinden aanstaande vaders
hun carrière belangrijker dan kinderloze mannen. Een oorzaak hiervoor wordt
gezocht in het ontbreken van een rolmodel voor de vader die deelt in de zorg- en
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huishoudelijke taken (zie ook Gerson, 1985). Hun conclusie luidt dat (meer)
systematisch onderzoek naar de rol van de man als vader gewenst is.
Opvattingen en verwachtingen van mannen met betrekking tot een eventueel
vaderschap zijn weinig onderzocht. Dit neemt niet weg dat het vaderschap in
toenemende mate belangstelling krijgt van wetenschap en media. Het instituut
vaderschap verkeert dan ook in hevige beroering (zie Knijn, 1995). Het traditionele beeld van de vader verdwijnt geleidelijk aan, nu zijn autoriteit ter discussie
is komen te staan en zijn aandeel bij de bevruchting door geavanceerde reproductieve technologie niet meer noodzakelijk is. Vaders zoeken naar andere waarden
om zich een nieuwe rol aan te meten die past in het geheel van veranderende
rollen van vrouwen en mannen in het gezin (Van Dongen, Frinking 8z Jacobs,
1995).

Ondanks de tcegenomen interesse in het vaderschap is het vooralsnog onduidelijk op grond van welke factoren mannen kiezen voor kinderen. Wat zouden ze
willen en wat zijn hun mogelijkheden? Wat beschouwen ze als belemmerend en
wat als bevorderend?
Het onderhavige onderzcek strekt zich uit van ideële overwegingen tot praktische
bezwaren met betrekking tot kinderen krijgen, alle gericht op en zoals beleefd
door de man. De sociaal-psychologische invalshoek maakt het mogelijk inzichten
te verwerven op het persoonlijk-gedragsmatige vlak, maar legt beperkingen op
aan de mogelijkheid kennis te verwerven over sociale en procesmatige facetten
van de keuze voor kinderen. Het verloop van de gemeenschappelijke keuze, ofwel
de keuze van man en vrouw in interactie, blijft hier buiten beeld. Met kennis over
beide `partijen' afzonderlijk kan men meer greep krijgen op in dit licht belangrijke zaken als wederzijdse macht, invloed en aanpassing. Het is daarom beter
- voorlopig althans - zich te richten op het individu, om later, met kennis over
wensen en gedrag van vrouw en man, de tweeledige onderzoekseenheid ter hand
te nemen.
1.3

Vraagstelling en opzet van het onderzoek

Het onderzoek bevat twee onderwerpen, namelijk kinderwens en `vaderschapsopvattingen'. Dat men bij een onderzoek naar vaderschap de kinderwens betrekt, is
te begrijpen. Dit ligt wellicht anders bij iets ongedefmieerds als `vaderschapsopvattingen'. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om de mening die iemand heeft over
zijn eigen vader, of over het vaderschap in het algemeen. Het gaat om de voorstelling die mannen hebben over hun eigen vaderschap, de `rechten en plichten'
die dat met zich meebrengt vooral met betrekking tot de taakverdeling tussen man
en vrouw, en om de invloed van die ideeën op de eigen kinderwens. Vanwege de
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geringe hoeveelheid bestaand onderzoek naar vaderschap, worden kinderwens en
vaderschapsopvattingen exploratief onderzocht.
De twee vragen van het onderzoek:
1. Wat zijn de determinanten van een kinderwens bij mannen, en hce verhouden
die zich tot elkaar?
2. Welke opvattingen hebben mannen over hun eigen vaderschap, en beïnvloeden
die opvattingen de kinderwens?
Op basis van een deels theoretische en deels empirische beschrijving van de
kinderwens van de man en zijn voorstelling van het vaderschap zal een verklarend
model worden opgesteld, waarin `planning voor de geboorte van het eerste kind'
de afhankelijke variabele is.' Beantwoording van de vraagstelling van het onderzoek gebeurt aan de hand van de antwoorden van 720 schriftelijk ondervraagde
mannen. 249 van hen waren vader ten tijde van de enquête; zij fungeren als
controlegroep.
1.4

Opbouw van het boek

Het boek bevat zeven hoofdstukken. Hoofdstuk twee bevat een beknopte historische uiteenzetting over het demografisch, sociologisch, economisch en sociaalpsychologisch onderzoek naar vruchtbaarheid, te beginnen bij Malthus en te
eindigen bij een variant van de theory ofplanned behavior van Icek Ajzen. Het
hoofdstuk wil, behalve een aanzet geven voor het later te specificeren conceptueel
model, een plaats bepalen in het academisch debat dat wordt gevoerd over keuzeprocessen in het algemeen, en keuzeprocessenmet betrekking tot de vruchtbaarheid in het bijzonder. Het theoretisch kader heeft alleen betrekking op de kinderwens, en niet op de vaderschapsopvattingen. Desalniettemin zal blijken dat het
model voldoende handvatten biedt om de vaderschapsopvattingen zelf en het
effect ervan op de wens om kinderen te krijgen te kunnen onderzoeken.
In hoofdstuk drie worden de voor dit onderzcek relevante aspecten van kinderwens en vaderschapsopvattingen beschreven. Een conceptueel model wordt ontworpen en toegelicht.
In hoofdstuk vier wordt uiteengezet hoe de steekproef is getrokken, wat de
samenstelling ervan is en de mate van representativiteit. Verder worden de operationalisatie van de concepten en de vragenlijst die voor het veldonderzoek is
gebruikt in detail beschreven.

` In feite is `anticonceptiegebruik' de athankelijke en `planning' een intermediërende variabele.
In hoofdstuk vijf zal duidelijk worden waarom `planning' de voorkeur verdient boven `anticonceptiegebruik'.

Hoofdstuk vijf behandelt de kinderwens. Aan de hand van de verzamelde
gegevens wordt inzicht verschaft in de componenten van de kinderwens en hun
onderlinge samenhang.
Hoofdstuk zes gaat over de vaderschapsopvattingen. De verzamelde gegevens
zullen worden gebruikt om de in hoofdstuk drie beschreven aspecten van de
vaderschapsopvattingente adstrueren. Voorts zal de invloed van de vaderschapsopvattingen op de kinderwens worden onderzocht.

Hoofdstuk zeven ten slotte beschouwt en beantwoordt de in dit hoofdstuk
gestelde onderzoeksvragen. De toepasbaarheid en bruikbaarheid van de in hoofdstuk twee en drie gepresenteerde theorie en het conceptueel model wordt afgewogen. Voorts wordt aan de hand van bestaande studies naar ouderschap en de
gepresenteerde resultaten van dit onderzoek een schets gegeven van hedendaagse
vormen van vaderschap en de betekenis daarvan voor de toekomst.
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2
DE KEUZE VOOR KINDEREN IN DEMOGRAFISCH
EN SOCIAAL-PSYCHOLOGISCH PERSPECTIEF

De moed kan je gemakkelijk in de schoenen zinken als je het onderwerp `kinderen
krijgen' wetenschappelijkwilt bestuderen. `Ik vind kinderen gewoon verschrikkelijk leuk', zegt een respondent als aanvulling op een lijst van zestien mogelijke
redenen om kinderen te willen. `Weet niet waarom. Drang?', schrijft een ander.
Afgezien van de onbenoembaarheid van de mogelijke redenen om kinderen te
willen, is ook de stand van wetenschap zelf - en vooral de diversiteit - op dit
terrein niet altijd even bemoedigend. De vraag waarom mensen kinderen willen,
is vanuit veel invalshoeken benaderd. Sociologen bijvoorbeeld vragen zich, kort
gezegd, af wat het effect is van een samenleving en van socialisatieprocessenop
het kinderen krijgen. Economen zijn geïnteresseerd in de verhouding tussen
kinderen krijgen en het persoonlijk nut of welbevinden. Psychologen bestuderen
de wens om kinderen te krijgen vanuit persoonlijkheidskenmerken en persoonlijke
voorkeuren.
In dit hoofdstuk wordt de vraag in de eerste plaats vanuit een demografisch
perspectief beschouwd. Het interessante van zo'n benadering is dat zowel de
sociologie, als de economie en de psychologie daarbij aan bod komen. Bovendien
stamt de wetenschappelijke interesse in het kinderen krijgen uit de demografe.
Die interesse was oorspronkelijk vooral gericht op het hoeveel, op aantallen
kinderen die geboren worden, en later meer op het waarom, op redenen en motieven voor het kinderen krijgen. Het directe gevolg daarvan was dat de demografie
afstapte van een exclusieve aandacht voor het maken van correcte bevollcingsprognoses met behulp van mathematische modellen. Mede door deze ommezwaai
ontstond er meer interesse voor theorievorming, waarmee het fenomeen vruchtbaarheid beter te begrijpen en te verklaren is.

Aan de hand van een beknopte geschiedschrijving van de demografie, wil ik
een theoretisch kader presenteren dat als fundament zal dienen voor dit onderzoek.
Het theoretisch kader is sociaal-psychologisch van aard. Er wordt uitgegaan van
het economische rationele-keuzemodel,waarbij aan contextuele factoren speciale
aandacht wordt besteed. Kinderen krijgen wordt als een (min of ineer) bewuste
en rationele keuze gezien, als een afweging van voor- en nadelen. Op basis van
bestaande attitudemodellen wordt een conceptueel model ontwikkeld dat in het
volgende hoofdstuk wordt gepreciseerd.
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2.1

Demografie en de bevolkingsvooruitberekening

Demografie is een tak van wetenschap die zich richt op het beschrijven en verklaren van kenmerken van populaties. Behalve beschrijven en verklaren van de
bevolkingsomvang en -samenstelling, rekent de demografie ook het doen van
prognoses over die omvang en samenstelling tot haar taken. Het is immers van
groot economisch, sociaal en dus ook van politiek belang om te weten wat de
omvang en samenstelling van een bevolking in de toekomst zal zijn. Daartoe
worden drie grootheden bestudeerd: geboorte, sterfte en migratie. In feite zijn veel
variabelen onderwerp van studie in de demografie, bijvoorbeeld opleidingsniveau
en arbeidsparticipatie, samenwonen, trouwen, scheiden en verhuizen. Het gaat
kortom om allerlei gebeurtenissen die in meer of mindere mate kunnen bijdragen
aan de drie belangrijkste indicatoren voor de bevolkingsontwikkeling. Door middel
van het beschrijven van deze grootheden en het ontwikkelen van theorieën wil men
uiteindelijk komen tot het verklaren ervan.
Met behulp van de verklaringen en theorieën zouden de bevolkingsvooruitberekeningen verbeterd kunnen worden, want hoewel er veel geavanceerderekentechnieken gebruikt worden, komen demografische prognoses maar zelden uit (De
Gans, 1989; Dewulf, 1991; Willekens, 1992; De Bruijn, 1993). Het Centraal
Bureau voor de Statistiek publiceert met enige regelmaat bevolkingsprognoses.
In 1965, vlak voor de onvoorziene en abrupte daling van het Nederlandse geboortecijfer, berekende men een bevolkingsomvang in Nederland in het jaar 2000 van
21 miljoen. Anno 1994 schatte men het aantal inwoners in 2000 op circa 16
miljoen (CBS, 1994b; zie ook De Beer, 1991). Vossen (1988) berekende een
gemiddelde `voorspelfout' over vier prognoses van het CBS, respectievelijk uit
1970, 1972, 1975 en 1980. De gemiddelde fout voor een voorspelling van vijf jaar
bedroeg voor geboorten 10,4a~o, voor sterfte 3,40~o en voor migratie 47,70~0. De
fouten die worden gemaakt in de prognoses zijn doorgaans groot en er is geen
systematische ontwikkeling in de grootte van de fouten te ontdekken (zie ook
Long, 1992; Keilman óc Cruijsen, 1992).
Het is op het eerste gezicht moeilijk te bepalen waardoor het komt dat demografische voorspellingen zo weinig accuraat zijn. Het is verleidelijk om, in navolging van Laplace, te denken dat, wanneer je maaz genoeg weet van de elementen
en relaties in een bepaald systeem, je kunt voorspellen hoe dat systeem zich zal
gedragen in de toekomst. Aldus zou men, om een juiste voorspelling over een
populatie te kunnen doen, `alles moeten weten' teneinde een schier oneindig aantal
parameters correct te kunnen schatten in een correct rekenkundig model. Deze
vorm van wetenschappelijkdeterminisme kan misschien in de natuurwetenschappen nog op enige bijval rekenen, maar moet in de sociale wetenschappen als
onrealistisch en irrationeel worden bestempeld (Vught, 1985). Zelfs als men alle
initiële condities en relevante wetten van populaties zou kennen, is het maar de

12

vraag of een voorspelling uitkomt, aangezien een populatie zich als een chaotisch
systeem kan gedragen. Daarom worden demografen soms wel vergeleken met
seismologen en meteorologen: zij kunnen goed beschrijven hoe de stand van zaken
vandaag is, een voorspelling voor morgen lukt ook nog wel, maar lange-termijnvoorspellingen komen zelden uit (zie bijvoorbeeld Lipset, 1979). Accurate langetermijnvoorspellingen van het gedrag van complexe, chaotische of intentionele
systemen zijn niet mogelijk (Keilman, 1990). Dit is een principieel epistemologisch argument, dat in wezen geldt voor alle sociale wetenschappen. Wel is het
mogelijk om wetmatigheden vast te stellen binnen ceteris paribus clausules. Dit
betekent dat men verwachtingen kan uitspreken over het gedrag van een complex
systeem op basis van een causaal model daarvan, onder voor het overige gegeven
en gelijkblijvende voorwaarden. Echter, een kenmerk van samenlevingen is dat
zij sterk veranderlijk zijn. Ceteris paribus clausules zijn dus niet erg realistisch.
Het is een van de zwaktes in de demografische theorievorming. Aan geavanceerde
methoden en technieken ontbreekt het niet, maar `method without theory will not
yield the expectedresult' (Willekens,1992: 256). De demografie mist vooralsnog
voldoende `conceptuele basis' om zich voordoende demografische processen te
kunnen verklaren (Willekens, 1990; McNicoll, 1992; De Bruijn, 1993).
Bij ontstentenis van een algemeen verklarend theoretisch referentiekader hebben
de meeste demografische theorieën die worden ontwikkeld een ad hoc karakter.
`[D]emography has developed numerous conceptual frameworks and theories
explaining fertility, mortality and migration levels and trends. We are indeed
confronted in each field with a mosaic of theories from which no general Gestalt
emerges.' (Wunsch, 1995: 220) Als oorzaak voor de geringe accuratesse van
bevollcingsvooruitberekeningen geldt derhalve niet zozeer het principieel epistemologisch argument - daar is immers niets aan te doen - alswel het ontbreken van
adequate theorie. Ik zal dit illustreren met een overzicht van ontwikkelde theorieën
in de demografie over bevolking en vruchtbaarheid.
2.2

Bevolkingstheorieën in de demografie

Het is altijd moeilijk te zeggen waar een wetenschappelijkediscipline precies haar
oorsprong vindt. De demografie vormt wat dit betreft geen uitzondering. Een goed
uitgangspunt' vormt wellicht het wetenschappelijk werk van Malthus, dat voor
het eerst in 1798 (anoniem) werd gepubliceerd. Het is geschikt als startpunt, omdat

' Zie voor een historisch overzicht van de ontwikkeling van de demografie een publicatie van de
United Nations The determinants and consequences oj population trencis. New summary offindings
on interaction ojdemogrnphic, economic and socialjactors. Volume I, pp.33-63, New York: United
Nations, 1973. Zie ook Coleman, D. 8c Schofield, R. The state ojPopulation Theory: Forwardjrom
Malthus. New York: Basil Blackwell, 1986.
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we ons daarmee beperken tot de sociaal-wetenschappelijke tak van de demografie,
de mathematische en methodologische takken aldus buiten beschouwing latend.
Bovendien richtte Malthus zich op de vruchtbaarheid, hetgeen tevens ons terrein
van studie is. De titel van Malthus' stuk luidde: An essay on the principle of
populah'on as it affects the future improvement of society. Hij bekommerde zich,
als een van de eersten, om de toekomst van de samenleving. Zijn tcekomstscenario
was niet erg rooskleurig. Hij veronderstelde, kort gezegd, dat mensen de neiging
hebben om zich ongebreideld voort te planten en verwachtte dat de bevolking
voortdurend zou groeien. Omdat de bevollcing zou groeien volgens een meetkundige reeks (2,4,8,16, ...) en de voedselvoorziening volgens een rekenkundige reeks
(2,4,6,8, ...) zou dit op den duur onherroepelijk leiden tot armoede, ziekte en
honger. De plagen die hiervan het gevolg zijn, zouden eerst en vooral de lagere
sociale klassen treffen.

In de loop van de negentiende eeuw grceit het besef dat de menselijke soort eerder
streeft naar instandhouding van zichzelf, dan naar ongecontroleerde uitbreiding.
Economische en sociale vooruitgang zou leiden tot een verminderde bevolkingsgroei. Deze en andere veronderstellingenhebben uiteindelijk de eerstedemografische transitietheorie opgeleverd. De demografische veranderingen die leidden tot
wat later de eerste demografische transitie is gaan heten, zijn beschreven door
onder anderen Adolphe Landry in 1909. Na een artikel van Frank Notestein uit
1945 wordt deze demografische ontwikkeling eigenlijk pas als demografische
transitietheorie gekarakteriseerd. In de jaren tachtig wordt een tweede demografische transitietheorie ontworpen door Lesthaeghe en Van de Kaa (Lesthaeghe 8z
Van de Kaa,1986; Van de Kaa 1987). De demografischetransitietheorieëngeven
een verklaring voor de ontwikkeling van enkele demografische grootheden, vanuit
een aantal sociaal-economische en sociaal-culturele veranderingen in westerse
samenlevingen. De eerste demografische transitie heeft betrekking op de periode
van rond 1880 tot ongeveer 1930, althans in de meeste Europese landen. Deze
demografische transitie wordt gekenmerkt door sterk dalende sterfte- en geboortecijfers, een daling van de huwelijksleeftijd en van het percentage mannen en
vrouwen dat ongehuwd blijfr. Hieraan zou een aantal factoren ten grondslag
liggen, waaronder een meer extra-familiale productiewijze en daardoor een
toenemende oriëntatie op het gezin, economische groei, secularisatie en sociaal
reformisme. Na een periode van transitie treedt, volgens de theorie, een periode
van stabilisering in (Andorka, 1978).
De tweede demografische transitie zou zijn begonnen rond 1965 en feitelijk
nog aan de gang zijn. Zij lijkt enigermate op de eerste, in die zin dat er eveneens
sprake is van een vrij plotselinge en ook sterke daling van de vruchtbaarheid,
echter, dit keer zouden daar geheel andere economische en sociale mechanismen
aan ten grondslag liggen. Ten eerste is er geen duidelijke samenhang meer tussen
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sterfte- en geboortecijfers. De sterftecijfers zijn na 1965 lang niet zo spectaculair
gedaald als de vruchtbaarheidscijfers. Ten tweede is er, in plaats van een toename
van het aantal huwelijken, nu een toename van het aantal echtscheidingen. En ten
derde is er niet langer sprake van een gezinsideologie, maar van een zelfontplooiingsideologie. Eigenlijk is dus alleen de uitkomst van de twee transitietheorieën
dezelfde: een daling van de vruchtbaarheid. Bovendien is dit niet zozeer een
theoretische `uitkomst', alswel een observatie op basis waarvan de theorieën zijn
ontwikkeld.
Ofschoon de sociale, economische en demografische processen en gebeurtenissen adequaat beschreven worden, geven de transitietheorieën er geen duidelijke
en algemene verklaring voor. De verklaringen zijn sterk gekoppeld aan een
specifieke situatie en geven misschien wel oorzaken aan, maar geen redenen. De
oorzaken van dezelfde resultante zijn in beide transitietheorieën totaal verschillend
van elkaar. Hiervoor is misschien wel een reden te vinden, maar dan zal men zich
eerst een aantal zogenoemde `explanation-seeking-why-questions' (Wunsch, 1995)
moeten stellen om daar achter te komen. Pas dan heeft men voldoende begrip van
de zaak om een theorie op te stellen waaruit nieuwe, nog niet waargenomen,
oorzaak-gevolg-relaties (hypothesen) kunnen worden afgeleid. Sommigen zijn
tamelijk sceptisch over de mogelijkheden van een transitietheorie, bijvoorbeeld
De Bruijn: `[I]t still offers the potential to paint in bold strokes general and
historical trends in fertility. It fails, however, to provide the specific information
needed for explanation and prediction or population policy in particular situations'
(De Bruijn, 1993: 22). Het lijkt voorlopig dan ook beter om te spreken van
transitiemodellen in plaats van -theorieën. Zij hebben weliswaar een zekere
voorspellende waarde of verklarende kracht, maar alleen in die zin, dat als zich
in een bepaald land bepaalde initiële condities voordoen - welke eerder in andere
landen zijn waargenomen, en waarop het transitiemodel gebaseerd is - men ceteris
paribus een demografische transitie kan verwachten.
2.3

Vruchtbaarheidstheorieën in de demografie

Men kan men zich de vraag stellen hoe ver men kan gaan in het vergelijken van
de gebeurtenissen die zich in de westerse samenlevingen hebben afgespeeld met
die in bijvoorbeeld derdewereldlanden. John Caldwell heeft zich deze vraag
gesteld. Hij ontwerpt een antropologische variant op de transitietheorieën, die sterk
gericht is op de vruchtbaarheid, en noemt deze de wealth flows theorie (Caldwell,
1976, 1982). De belangrijkste begrippen uit de demografische transitietheorieën
hebben volgens hem in derdewereldlanden een geheel andere betekenis. Industrialisering en modernisering hebben in een land als Nigeria niet hetzelfde effect als
in ten westers land. Aan veranderingen in het vruchtbaarheidscijferligt derhalve
P~n ander mechanisme ten grondslag, namelijk de intergenerationele wealth flow.
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Als deze wealth flow van kind naar ouder loopt, is het rationeel om veel kinderen
te verwekken. Is het omgekeerde het geval, dus als kinderen meer kosten dan zij
opleveren, dan is het rationeel om geen kinderen te krijgen. Een wealth flow van
kinderen naar ouders vindt men in, wat Caldwell noemt, primitieve en traditionele
samenlevingen. Het omgekeerde vindt men in kapitalistische westerse samenlevingen. Een omkering in wealth flow kan verscheidene oorzaken hebben en modernisering is daar slechts één van. Een belangrijke veronderstelling in Caldwells
wealth-~lowstheorie is dat mensen (economisch) rationeel handelen. Hij is er erg
kort over en nuanceert de veronderstelling op tamelijk onelegante wijze: `[F]ertility is economically rational only between certain limits that aze set by noneconomic
factors' (Caldwell, 1982: 127). Het rationaliteitsbegrip, dat bij Caldwell ten
onrechte slechts een marginale rol krijgt toebedeeld, is een veelbesproken onderwerp in de demografie. Naamiate men het krijgen van kinderen meer als een keuze
beschouwt, is het immers noodzakelijk uitspraken te doen over de wijze waarop,
volgens welke heuristieken en algoritmen, die keuze tot stand komt. De microeconomische vruchtbaarheidstheorie, die min of ineer gelijktijdig met Caldwells
theorie wordt ontwikkeld, geeft het rationaliteitsbegrip een bredere betekenis.
De micro-economie: het kind als consumptiegoed
Zowel de transitietheorieën als Caldwells variant daarop zijn macrosociologische
theorieën. Dat wil zeggen dat zij een sociologische geaggregeerde variabele, in
dit geval de vruchtbaarheid, verklaren met behulp van andere sociologische en
(macro-)economische variabelen. Er worden daarbij vormen van collectief rationalisme verondersteld, die moeten verklaren waarom een samenleving op een
bepaalde wijze reageert op bepaalde veranderingen in diezelfde samenleving. Het
blijkt echter, zoals in ~2.1 is beschreven, dat samenlevingen geheel anders kunnen
reageren dan men op basis van de verklaringsmodellen zou verwachten, dat
prognoses over de omvang en de samenstelling van de bevolking in die samenleving niet uitkomen, kortom dat een macro-benadering alleen niet voldoende is om
aan de doelstellingen die de demografie zich stelt te voldoen.

Nieuwe dataverzamelingstechnieken, een ruimere beschikbaarheid van computerrekenkracht en ontwikkelingen in aanverwante sociale wetenschappen (economie, psychologie) hebben ertoe bijgedragen dat de demograaf zijn eenheid van
analyse heeft verkleind, van collectief naar individueel niveau (Burch, 1980). Men
richt de blik naar de plaats waar de beslissing over gebeurtenissen van demografisch belang uiteindelijk geschiedt: het (echt)paar en het individu.
Een voorbeeld van een theorie op microniveau die in de demografie een plaats
heeft verworven, is de neoklassieke economische theorie. Gary Becker heeft in
1960 deze theorie toegepast op de vruchtbaarheid, of ineer precies, op de keuze
voor kinderen. Volgens deze theorie kunnen kinderen worden gezien als een
consumptiegoed, in wezen niet verschillend van alle andere consumptiegoederen.
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Alle keuzen die een huishouden (iemand alleen, of inensen die samenleven) maakt,
zijn terug te voeren op een strategie ter optimalisering van het nut, gegeven
bepaalde voorkeuren, ook wel preferenties genoemd, en beperkingen, ook wel
restricties genoemd ( Becker, 1960). Het aantal kinderen dat een paar of een
individu krijgt, is zodoende enerzijds afhankelijk van de preferenties, bijvoorbeeld
hoe graag men kinderen wil en wat men zoal belangrijk vindt in het leven.
Anderzijds is het afhankelijk van de restricties, bijvoorbeeld of het biologisch
gezien mogelijk is, en hoe de kosten die kinderen met zich meebrengen in verhouding staan tot het inkomen. `The demand for children would depend on the
relative price of children and full income. An increase in the relative price of
children reduces the demand for children and increases the demand for other
commodities ( if real income is held constant)' (Becker, 1981: 96).
Verondersteld wordt dat het individu streeft naar nutsmaximalisatie, ofwel,
eenvoudiger uitgedrukt, naar een optimale prij s~kwaliteit verhouding. Dit betekent
niet dat van tevoren van iedereen is vast te stellen wat hij zal kiezen, als hij voor
een keuze gesteld wordt. Iedereen heeft immers zijn eigen voorkeuren, zijn eigen
utiliteitscurve, en wordt geconfronteerd met bepaalde specifieke beperkingen.
Aangenomen wordt dat men op rationele wijze beslissingen neemt, die het eigen
profijt ( i.c. de preferenties) dienen. Een de facto onzinnige handeling als het
zomaar weggeven van geld, kan toch rationeel zijn, omdat het `een goed gevoel'
oplevert. Aldus beschouwd is elke vorm van altruïsme uiteindelijk egoïsme, een
Hobbesiaanse gedachte die moeilijk te ondergraven is, al worden daar wel pogingen toe ondernomen ( zie bijvoorbeeld Mansbridge, 1992).
Een verklaring voor de dalende vruchtbaarheid wordt door de neoklassieke
economen gevonden in de veronderstelling dat de moderne westerse mens liever
kwaliteit dan kwantiteit heeft. Men wil wel kinderen, maar een `kwaliteitskind'
is duur, en daarom wil men er minder van. Deze benadering lijkt dus enigszins
op Caldwells wealth flow, maar is meer monetair van aard en bovendien gericht
op individuele keuzeprocessen.
2.4

Het (in)determinismeprobleem

Het feit dat men de blik is gaan richten op het individu betekent niet dat het
ultieme doel dat de demografie zich kan stellen, namelijk een verklaring geven
voor (en eventueel het voorspellen van) de bevolkingsomvang en -samenstelling,
veel dichterbij is gekomen. Kennis over individuele keuzen levert namelijk niet
automatisch kennis op over het gedrag van een samenleving, ofwel: de twee
niveaus van beschrijving laten zich niet eenvoudig herleiden tot elkaar. Deze
incommensurabiliteit komt voort uit de onmogelijkheid van het interpreteren van
menselijk gedrag in zowel psychologische als sociologische termen, ofwel het
tegelijkertijd doen van uitspraken over micro- en macroniveau. Psychologen zien

17

gedrag als de resultante van bijvoorbeeld motivatie, persoonlijkheidskenmerken
en een verzameling attituden. Sociologen daarentegenbeschouwen gedrag veeleer
als de resultante van maatschappelijke structuren, socialisatie of sociale druk. In
het eerste geval spreekt men van een indeterministisch2 ofwel voluntaristisch
standpunt, in het tweede geval van een deterministisch ofwel structuralistisch
standpunt.
Het is moeilijk deze twee benaderingen in één theorie of model samen te
brengen. Ze gaan immers uit van totaal verschillende veronderstellingen. Bestaat
er een vrije wil? Kan men zich onttrekken aan maatschappelijkeomstandigheden?
Waarin ligt de betekenis der dingen, in het individu of in de maatschappij? Een
stevig verankerd `disciplinair etnocentrisme' bij psychologen en sociologen maakt
dat men welhaast gedwongen wordt een objectivistisch óf een subjectivistisch
standpunt in te nemen. Echter, in recente sociaal-wetenschappelijke theorievorming
wordt getracht om het persoon-context-onderscheid te overbruggen.
Sociologische benadering van het (in)determinismeprobleem
Sociologen zijn, zoals gezegd, vooral géinteresseerd in waarnemingen op macroniveau. Van daaruit proberen zij een brug te slaan naar het microniveau. Pierre
Bourdieu bijvoorbeeld maakt de verbinding met het concept habitus. Door middel
van de habitus zijn maatschappelijke structuren gerepresenteerd in persoonlijke
waarnemings-, waarderings- en handelingsschema's. Habitus genereert enerzijds
de voorwaarden voor gedrag, anderzijds de voorwaarden voor zijn eigen voortbestaan (Bourdieu 8z Wacquant, 1992; zie ook Dielissen, 1994).
James Coleman (1990) benadert het probleem eveneens vanuit een sociologische
visie.

`The major problem for explanations of system behavior based on actions
and orientations at a level below that of the system is that of moving from
the lower level to the system level. This has been called the micro-to-macro
problem, and it is pervasive throughout the social sciences. In economics,
for example, there is microeconomic theory and there is macroeconomic
theory; and one of the central deficiencies in economic theory is the weakness of the linkage between them, a weakness papered over with the idea
of "aggregation".' (Coleman, 1990: 6)

z Wat hier als het (in~etemvnismeprobleem wordt aangeduid, wordt in de vakliteratuur op veel
manieren benoemd. Zo spreekt men in dit verband ook wel over de micro-macrocontroverse, het actorstructuurdilemrna, of het persoon-context onderscheid. Deze temien worden hier afwisselend gebruikt,
met een lichte voorkeur voor `(in~eterminismeprobleem', dat, hoewel de terrn niet fraai is, de kwestie
in filosofisch traditionele zin het best omschrijft.
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Het aggregeren van kennis over individuen leidt volgens Coleman niet tot een
adequate beschrijving van structuren en processen op macroniveau. In Foundations
ofsocial theory (1990) belooft Coleman een theorie te presenteren die een oplossing voor dit probleem biedt. Echter, in een boek dat twee jaar later verschijnt,
schrijft hij `No wholly satisfactory theory exists in sociology because no theory
has been able to simultaneously meet these criteria.' (Coleman ác Fararo, 1992:
ix). Deze criteria hebben betrekking op `wholly satisfactory sociological theory',
en zijn als volgt omschreven:

The set of phenomena to be explained by the theory is the behavior
of social systems (large or small), and not the behavior of individuals.
2.
Explanation of the behavior of social systems requires explanation
in terms of the behavior of actors in the system, thus implying
a. a theory of transitions between the level of social system behavior
and the level of behavior of individual actors, often expressed as the
micro-macro problem; and
b. a psychological theory or model of the springs of individual action.'
(Coleman 8c Fararo, 1992: ix).
De primaire interesse van Coleman is gericht op collectief gedrag. Het gevolg
daarvan is dat er weinig aandacht wordt besteed aan punt 2b: `a psychological
theory or model of the springs of individual action'. Coleman (1990) doet over
het individu enkele robuuste veronderstellingen, gestoeld op de micro-economie,
namelijk dat de mens rationeel handelt en altijd streeft naar nutsmaximalisatie.
` 1.

Gerichtheid op individueel gedrag zou een genuanceerder mensbeeld kunnen
opleveren, maar brengt onvermijdelijk met zich mee dat aan punt 2a te kort wordt
gedaan. Bij psychologisch onderzoek kan de micro-macroconnectie volgens
Coleman alleen worden gemaakt door aggregatie. De criteria van Coleman en
Fararo gelden bij een psychologische benadering net andersom:
1. The set of phenomena to be explained by the theory is the behavior of individuals, and not the behavior of social systems (large or small).
2. Explanation of the behavior of individuals requires explanation in terms of the
behavior of actors in the system, thus implying
a. a theory of transitions between the level of social system behavior and the
level of behavior of individual actors, often expressed as the micro-macro
problem; and
b. a sociological theory or model of the springs of social behavior.
Beide benaderingen ( sociologisch en psychologisch) hebben dus hun, eigenlijk
onvergelijkbare, nadelen. Dit onderzoek is sociaal-psychologisch. Het voordeel
dat dit biedt, namelijk een genuanceerd model of man, zal worden benut. Het
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nadeel dat het heeft, namelijk dat het geen verklaring biedt op macroniveau,
zal
zoveel mogelijk worden ondervangen door een nauwkeurige plaatsbepaling in de
micro-macroc ontroverse.

Om de merites van een sociaal-psychologische benadering te kunnen schatten,
is het zinvol om de blik te richten naar meer microgerichte `oplossingen' van het
probleem.
Een micro-economischeen psychologischebenaderingvan het (in)determinismeprobleem
De micro-econoom Easterlin (1978) brengt omgevingsvariabelen onder in individuele voorkeuren. Hij schrijft: `It is through tastes or subjective preferences that
some of the attitudinal considerations and measures stressed by sociologists operate
such as norms regarding family size and the "quality" of children (that is, standards of child care and rearing).' (ibid. 130). Hier worden sociologische variabelen, de normen, dus ondergebracht in de individuele preferenties (zie ook Burch,
1991). Preferenties worden door micro-economen, mede om deze reden, als een
(relatieve) constante gezien: `de gustibus non est disputandum '(Stigler óc Becker,
1977).
Een iets andere benadering vinden we bij Lindenberg (1990, 1991) en Siegers
(1991). Lindenberg schetst de van oudsher strikte boedelscheiding tussen homo
economicus en homo sociologicus. `The former is an all-informed, strongly
consumption-oriented maximizer, the latter is a socialized, norm-oriented conformer.' (Lindenberg,1990: 728). Dezebeschrijvíngenzijneigenlijkveronderstellingen over het wezen van de mens. De micro-econoom ziet de mens als een rationeel handelend agens, de socioloog ziet hem als een gesocialiseerd reagens, als
een rollenspeler. Het axioma van de rationeel handelende mens is theoretisch sterk,
maar empirisch zwak, terwijl het axioma van de rollenspeler theoretisch zwak is,
maar empirisch sterk. De vraag is nu, volgens Lindenberg, of de micro-economie
zich zou moeten richten op de sociologie of op de psychologie, om de empirische
leemte op te vullen. Het probleem is dat meer realistische modellen ipso facto
minder algemeen zijn, en omgekeerd. Met name cognitief-psychologische theorieën
zouden dermate specifiek zijn, dat hierbij niet langer gesproken kan worden van
theoriegeleid onderzoek. Psychologische theorieën zouden tijdelijk theoretische
zwaktes, c.q. de veronderstellingen, in het (niet marktgerichte) economisch model
moeten overbruggen door middel van de methode van afnemende abstractie
(Lindenberg, 1983). Instituties en sociaal-structureleomstandigheden, kortom de
sociologische variabelen, vinden hun weg in het economisch model door een
herdefiniëring van de restricties. Deze herdefiniëring van restricties is wat de new
home economics theorie onderscheidt van de neoklassieke economische theorie.
In de new home economics ziet men de mens namelijk niet langer als een consument, maar als een producent. Het uitgangspunt is niet langer dat de mens (schaar20

se) goederen consumeert, gegeven zijn preferenties. Het uitgangspunt is nu dat de
mens met behulp van die goederen, zogenoemde finale goederen produceert,
gegeven zijn doelen. Hierdoor worden de preferenties onderdeel van de restricties,
en dus onderdeel van de sociale structuur. Dit lijkt een mooie, zij het wat gekunstelde, oplossing voor het (in)determinismeprobleem. Echter, doordat preferenties
als onderdeel van restricties worden gezien, mist men daarmee een motivationele
component. Deze zienswijze noodt dus tot het maken van veronderstellingen over
een soort universele en constante preferenties, de ultieme doelen. De formulering
van deze doelen wordt (voorlopig) gevonden in het werk van Adam Smith:
lichamelijk welbevinden en sociale erkenning'. Een simpel voorbeeld: stel, we
nemen lichamelijk welbevinden als universeel doel. Wil men een onplezierig
hongergevoel vermijden, dan moet men dus eten. De verwezenlijking van de
preferentie `een maaltijd eten' wordt nu belemmerd door budgetrestricties van geld
en tijd. Gegeven die budgetten kiest men een optimale uitkomst. Heeft men veel
geld, maar weinig tijd dan koopt men een kant-en-klaarmaaltijd. Heeft men weinig
geld, maar veel tijd dan bereidt men de maaltijd zelf. De preferentie wordt dus
bepaald door de restrictieve omstandigheden. Zou het zo zijn dat er iemand komt
eten, dan zou het zo kunnen zijn dat men ondanks weinig geld én weinig tijd toch
zelf een maaltijd gaat bereiden om een goede indruk op de bezoeker te maken.
Hierbij zou dan het universele doel sociale erkenning een rol spelen. Het voorbeeld
van de maaltijd laat al zien dat `universele' doelen en preferenties dicht bij elkaar
kunnen liggen. De vraag rijst ook: hoe moeten we `lichamelijk welbevinden'
eigenlijk omschrijven? Spreken we hier van een Epicurisch of een Dionysisch
hedonisme?

In de opvatting van Lindenberg wordt het (in)determinismeprobleem eveneens,
net als bij Bourdieu en Easterlin, op tamelijk abstracte wijze opgelost. De `structural-individual theory of action' houdt het theoretisch-economischutiliteitsbeginsel
overeind, maar is niet erg realistisch. Het lijkt alsof Lindenberg per se wil vasthouden aan een sterk theoretisch fundament, ongeacht het aantal en de complexiteit
van de benodigde `steunhypothesen' en veronderstellingen, de door hem genoemde
`bridge assumptions'. Vele vormen van gedrag staan in schetp contrast met de
ultieme dcelen ( en met eventueel tussenliggende dcelen), omdat zij het lichamelijk
welbevinden dienen, noch bijdragen aan sociale erkenning. Voorbeelden zijn te
vinden in pathologisch gedrag (zelfverwondingen en anorexia nervosa), maar ook
retraite en ascese kunnen daartoe dienen. De zogeheten frames, een stelsel van

' Erg veel duidelijkheid of zekerheid bestaat er ook bij Lindenberg zelf niet over de ultieme doelen.
Zo schrijft hij: `Loss-avoidance may be a strong candidate for a third universal goal.' (Lindenberg,
1990: 742), en `There may be others, but the list wíll be short and "children" are very likely not on
it.' (Lindenberg, 1991: 34).

21

tussenliggende doelen, die Lindenberg aanvoert, en die moeten verklaren waardoor
men in bepaalde situaties ogenschijnl~k irrationeel zou handelen, bieden hierin,
vanwege het destructieve dan wel a-sociale karakter van voornoemde vormen van
gedrag, geen soelaas. Dergelijk gedrag is immers op geen enkele wijze te herleiden
tot lichamelijk welbevinden of sociale erkenning.
Men kan zich derhalve afvragen of het zinvol is om vast te houden aan een
universeel model of man, zoals Lindenberg voorstelt. Om een werkelijk universeel
model of man te verkrijgen, zou het ultieme doel nog verder moeten worden
geabstraheerd. Er zou dan iets overblijven als `de neiging tot handelen'. Een
dergelijke formulering is ten eerste praktisch inhoudsloos, en ten tweede onweerlegbaar. Zou men de ultieme doelen concreter willen omschrijven, dan boeten zij
aan universaliteit in, en worden het veeleer weer preferenties.
Het onderzoeksveld, de keuze voor kinderen, wordt daarom vanuit een meer
empirisch perspectiefbetreden. Er wordt niet uitgegaan van een universeel model
of man, de psychologie dient niet om theoretische zwaktes in het economisch
model te overbruggen, maar brengt op zichzelf staande theorieën voort, en deze
theorieën hebben een concrete, op de empirie gerichte vorm. Omdat het onderzoeksveld eerst en vooral persoonlijke keuze inhoudt, ligt een combinatie van
micro-economie en psychologie voor de hand. Een concrete benadering van de
keuze betekent namelijk dat men preferenties en restricties zal mceten gaan meten.
Preferenties worden dus als veranderlijk beschouwd. Dat moet ook wel, want de
enige manier om preferenties te meten is door middel van attitudemetingen, en
attituden zijn per definitie eveneens veranderlijk. Wat geldt voor de preferenties,
geldt mutatis mutandis ook voor de restricties. Restricties kan men eenvoudig
vaststellen (inkomen bijvoorbeeld), of eveneens met behulp van attitudemetingen
reconstrueren (voorkeuren van anderen bijvoorbeeld).
Gezien het feit dat psychologische gedragstheorieën louter een mogelijkheid
bieden om de subjectieve aard en inhoud van de preferenties vast te stellen, blijft
het noodzakelijk zich op een of andere wijze rekenschap te geven van de meer
objectieve omgevingsvariabelen. De preferenties worden hierrnee immers weer als
`echte, veranderlijke preferenties' gezien, en dus niet meer als onderdeel van de
restricties en daarmee van de sociale structuur. In veel psychologische gedragstheorieën wordt de objectieve omgeving al te zeer gesubjectiveerd. Wat bijvoorbeeld
te doen met een onbewuste voorkeur? Geldt een dogma ook als voorkeur? Hoe
vat men gedrag voortkomend uit geloof of bijgeloof, uit socialisatie of dispositie
op? Dit zijn voorbeelden van algemene, culturele waarden (noem het voorkeuren)
waarvan men zich niet bewust hoeft te zijn en die toch het gedrag kunnen bepalen.
Hoe complexer de keuze wordt, hoe meer men zich door dergelijke waarden laat
leiden. De koop van een huis bijvoorbeeld zou onmogelijk worden als men zich
niet kon laten leiden door overwegingen als `ik voel me prettig hier'. Waarom
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men zich precies prettig voelt, is niet te achterhalen. Het heeft te maken met een
heel scala aan meer of minder geïnternaliseerde normen en waarden. Deze al dan
niet bewuste, veranderlijke waarden op voorhand scharen in een `error term' is
een ongeoorloofde reductie. Echter, deze waarden opvatten als `slechts' een
attitude is eveneens een ongeoorloofde reductie. In dit onderzoek wordt de sociale
structuur daarom gezien als gerepresenteerd in de preferenties enerzijds (contextin-preferentie) en in de restricties anderzijds (context-in-restrictie).
Op het eerste gezicht verschilt deze benadering misschien niet veel van Lindenbergs methode van het opstellen van `bridge assumptions'. Als de preferenties als
tussenliggende doelen worden beschouwd, aan welke voldaan moet zijn wil men
hogere en uiteindelijk de ultieme doelen bereiken, dan zijn zij immers evenzeer
veranderlijk en meetbaar. Echter, het verschil huist in het nalaten van de extra stap
die in de new home economics wordt gezet teneinde het utiliteitsmodel te kunnen
handhaven, namelijk het formuleren van de ultieme doelen en een universeel
model ofman. De kracht van deze benadering wordt hiermee wellicht a priori(op
theoretisch niveau) kleiner, maar a posteriori (op empirisch niveau) groter.
Het model of man dat ik wil presenteren heeft geen universele pretenties en is
derhalve bruikbaar voor dit onderzoek. Hiertoe worden veronderstellingen gedaan,
in zoverre, dat wordt bekeken in welke mate de mens uit is op en in staat is tot
nutsmaximalisatie. Er zal dus een schatting moeten worden gemaakt van het
menselijk informatieverwerkingsvermogen en hoe rationeel een keuzeproces
opgevat mag, of moet worden. Daarna zal ik verder ingaan op attitudemetingen
en aan de hand daarvan het (in)determinismeprobleem opnieuw aanroeren.
2.5

Rationele-keuzetheorie

De rationele-keuzetheorie vindt haar oorsprong in de theorie van de subjectief
verwachte utiliteit. Zij biedt in wezen een aantrekkelijk verklaringsmodel voor
gedrag: de theorie is betrekkelijk eenvoudig, exact in de zin dat er een uitgebreid
mathematisch lexicon voor bestaat, en goed toepasbaar. Zij is van oorsprong een
theorie uit de economie en heeft, wellicht vanwege haar aantrekkelijke eigenschappen, ook binnen de psychologie weerklank gevonden.
De rationele-keuzetheorieveronderstelt dat mensen rationeel zijn in het maken
van keuzen. Dat wil zeggen dat zij altijd streven naar zoveel mogelijk profijt
(utiliteit) voor zichzelf en daar in hun gedrag blijk van geven. Een voorbeeld van
een puur rationele keuze is - vreemd genoeg - maar moeilijk te geven. Eigenlijk
komen alleen bijzonder eenvoudige keuzen in aanmerking, zoals de keuze tussen
twee nagenoeg identieke appels waarvan de ene vijftig cent kost en de andere een
gulden. Of, iets ingewikkelder, het kopen van een koelkast. Men bedenkt wat men
nodig heeft (grootte, koelvermogen), wat de mogelijkheden zijn (budget, ruimte)
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en gaat naar de winkel. Daar maakt men een keuze uit het assortiment en koopt.
In beide gevallen echter, kunnen ogenschijnlijk niet-rationele overwegingen een
rol spelen. Wat te doen als de appels worden verkocht door een bedelaar, of als
een bepaalde - eigenlijk te dure - koelkast rood van kleur is, je `lievelingskleur'?
Ook bij de toepassing of toetsing van rationele-keuzetheorieënin de praktijk
gaat het zelden om levensbepalende, of zelfs maar alledaagse keuzen. Een voorbeeld is de zogenoemde Ellsberg paradox. Een prcefpersoon krijgt een urn voorgezet waarin 90 knikkers zitten. 30 zijn rood, de overige zijn zwart of geel. De
proefpersoon wordt gevraagd een knikker te pakken en mag daarbij kiezen uit
twee mogelijkheden: een rode knikker levert honderd gulden op, of een zwarte
knikker levert honderd gulden op. Men is geneigd te kiezen voor de eerste
mogelijkheid. Als de honderd gulden in het vooruitzicht wordt gesteld voor een
rode of een gele, of voor een zwarte of een gele, dan kiest men doorgaans voor
de tweede mogelijkheid. In het eerste geval schat men de kans op rood hoger dan
op zwart, in het tweede geval schat men de kans op zwart of geel hoger dan op
rood of geel, waardoor men de kans op zwart in feite hoger schat dan op rood.
Het experiment toont aan dat kansen subjectief (en niet rationeel) kunnen worden
beoordeeld (Hargreaves Heap et al., 1992: 45).
Er zijn veel van dit soort experimenten uitgevoerd, en keer op keer blijkt dat
men niet rationeel handelt in (min of ineer) complexe situaties met onzekere
factoren (Rapaport 8c Wallsten, 1972; Simon, 1976, 1992; Hargreaves Heap et al.,
1992; Elster, 1990).

Bij een bredere, meer contextuele toepassing, zoals in de psychologie, komen de
zwaktes van de rationele-keuzetheorie naar voren. Er zijn talloze argumenten
aangevoerd tegen de rationele-keuzetheorie. Behalve de experimenten die wijzen
op niet-rationeel handelen, zijn er fundamentele punten van kritiek. De grootste
aanklacht is dat de axioma's niet houdbaar zijn (Tversky 8c Kahneman, 1987;
Munch, 1992). Herbert Simon is een bekend criticus van de orthodoxe rationelekeuzetheorie.
`If we accept values as given and consistent, if we postulate an objective
description of the world as it really is, and if we assume that the decision
maker's computational powers are unlimited, then two important consequences will follow. First, we do not need to distinguish between the real
world and the decision maker's perception of it: he or she perceives the
world as it really is. Second, we can predict the choices that will be made
by a rational decision maker entirely from our knowledge of the real world
and without a knowledge of the decison maker's perceptions or modes of
calculation. (We do, of course, have to know his or her utility function.)'
(Simon, 1987: 26-27)
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Dit citaat illustreert de aantrekkelijkheid en de onmogelijkheid van de benadering
van gedrag in puur rationele termen. Het aantrekkelijke is dat gedrag volledig
voorspelbaar wordt, het onmogelijke is iemands utiliteitscurve te kennen. Daarnaast moet er een aantal veronderstellingen worden gedaan die alleen al op basis
van intuïtieve noties verworpen kunnen worden. Simon toont aan dat zeker de
meer complexe keuzen die mensen maken niet rationeel zijn, althans niet computationeel rationeel. Simon voert daarom als alternatief de term `procedureel rationeel' op. Procedurele rationaliteit leidt binnen de grenzen van de beschikbare
kennis en rekencapaciteitvan de mens tot een optimale, bevredigende of redelijke
uitkomst van een keuzeproces (Simon, 1957, 1976; Marini, 1992). Met deze meer
psychologische benadering krijgt de rationele-keuzetheorieeen realistischer, maar
ook wetenschappelijk zwakker perspectief. Zij doet immers afstand van de claim
gedrag te kunnen voorspellen op basis van stimulus-calculatie-responsrelaties.Het
axioma van volledig rationeel handelen wordt met het begrip procedurele rationaliteit niet verworpen; het wordt uitgebreid met de mogelijkheid van handelen
gebaseerd op conventies en regels `zonder nadenken'.

Vanuit de sociologie komt eveneens kritiek op de (strikte versie van de) rationelekeuzetheorie. Deze kritiek richt zich met name op de onduidelijke rol van normen
en waarden in het rationele-keuzeproces. Hoe zit het met macht, plichtsbesef,
gewoonte, jong aangeleerde karaktertrekken en socialisatie? Men kan niet zijn
karakter zomaar wijzigen, ook niet op basis van rationele overwegingen. Van
gedrag uit gewoonte of routine kan men niet zeggen dat het rationeel is, zomin
als van handelen uit plichts- of normbesef (Goudsblom, 1996). Bijvoorbeeld, het
dienen van een of ander collectief doel, zoals het sparen van het milieu, is niet
rationeel in de zin dat de baten hoger zijn dan de kosten voor het individu. Een
ander probleem is dat de rationele-keuzetheorie te weinig dynamisch is. Rationelekeuzemodellen hebben, vanwege hun individualistische en statische karakter,
eigenlijk alleen een pragmatische waarde voor de sociologie (De Swaan, 1996).
De sociologie hanteert een functionalistisch rationaliteitsbegrip: `The sociological frameworks for fertility analysis, while not explicitly treating this point, do
seem to be "functionalist" in tone and suggest at least a Weberian "rationality"
that is, a deliberate reasoning from cause to effect with some puipose or direction
in mind.' (Robinson 8c Harbison, 1980: 211).
Harvey Leibenstein legde met A Theory ofEconomic-DemographicDevelopment in 1954 de basis voor een economische benadering van de vruchtbaarheid,
alias de rationele-keuzetheorie.Later, in 1981, ziet hij zich genoodzaakt de sterke
aannamen van de rationele-keuzetheoriebij te stellen. In zijn `speculative essay'
houdt hij een pleidooi voor de `non-decision'. Hij moet onderkennen dat de
empirische onderbouwing van de rationele-keuzetheoriezeerpover is. De oorzaak
voor dit gebrek aan empirisch fundament moet worden gezocht in het feit dat

25

keuzen niet gemaakt worden op basis van calculatie, maar voor een belangrijk deel
steunen op routinematig gedrag, ingegeven door bepaalde normen. Hij stelt dat
een groot deel van de geboorten voortkomt uit `non-decision decisions'. Leibenstein refereert daarbij aan Bongaarts (1975). Volgens Bongaarts wordt het grootste
deel van de vruchtbaarheidsvariantie verklaard door vier variabelen, namelijk de
leeftijd ten tijde van het huwelijk, de duur van het zogen, het gebruik van anticonceptie en het toepassen van abortus. A1 deze variabelen hebben een normatieve
component.
Deze detemunistische opstelling van Leibenstein is op zijn minst zo controversieel als de strikt voluntaristische opvatting van Becker. De keuze voor kinderen
is geen `non-decision', maar komt ook níet voort uit louter vrije wil.
We zien hier andermaal het (in)deternunismeprobleem opdoemen. Hce rationeel
een keuze kan (of moet) worden opgevat hangt samen met de positie die men
inneemtop het voluntarisme-determinisme-continuum.Hetcontext-in-preferenties
en context-in-restricties standpunt dwingt tot een gematigde houding ten aanzien
van de rationaliteit van keuzen. De procedurele rationaliteit van Simon biedt hierin
uitkomst.
2.6

Definitie van de keuze voor kinderen

Het keuzeproces is tot nu toe impliciet voorgesteld als een min of ineer rationeel
afwegen van kosten en baten. Men dient zich de vraag te stellen of een keuzeproces misschien meer omvat dan alleen die afweging. Volgens Janis en Mann (1977)
bijvoorbeeld is deze afweging slechts een onderdeel van vijf stadia` in het proces
van besluitvorming:
1. Appraising the challenge;
2. Surveying alternatives;

3. Weighing alternatives;
4. Deliberating about commitment;
5. Adhering despite negative feedback
(Uit: Janis 8c Mann, 1977: 172).
Het is niet helemaal duidelijk wanneer nu precies de keuze genomen wordt, dat
wil zeggen wanneer een voornemen wordt uitgevoerd. Het is na het afwegen van
de alternatieven ( punt 3) dat men zijn voornemen naar buiten brengt. Volgens
Janis en Mann is het op dat moment dus nog niet zeker of inen zijn voornemen
ook daadwerkelijk uitvoert. In het model van de stadia van besluitvorming (ibid.
190-191) is daarom de mogelijkheid ingebouwd van stadium 5 terug te keren naar
stadium 1, en dus terug te komen op een voornemen. Het doorlopen van de stadia

` Voor het eerst beschreven door Janis, I.L. (1968). Stages in the decision-making pn~cess. In R.P.
Abelson et al. (Eds.). Theories of cognitive consistency: A sourcebook. Chicago: Rand McNally.
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maakt dat de afweging van alternatieven adequater kan geschieden, namelijk met
een keuze-optie in gedachten en de af- of goedkeuring van de directe omgeving
ter beschikking. De opbrengst van het doorlopen van de stadia is een nauwkeuriger
evaluatie van bekende voor- en nadelen, en de kennis van nieuwe voor- en
nadelen, namelijk de mening van `relevante anderen'.
Het model van Janis en Mann geeft inzicht in de wijze waarop een proces van
besluitvorming verloopt. Het laat tevens zien dat alle stadia in het model zich
uiteindelijk laten vertalen in een al dan niet hernieuwde afweging van voor- en
nadelen. Dit afwegingsproces vormt derhalve de essentie van het keuzeproces. De
mens streeft bij die afweging niet naar een optimale uitkomst, maar naar een
redelijke of bevredigende uitkomst.
De keuze voor kinderen kan het best beschreven worden als een afwegen van
voor- en nadelen, ten dele geleid door een procedurele rationaliteit met deels
onbekende uitkomsten. Het proces van besluitvorming is slechts ten dele geleid
door procedurele rationaliteit, omdat besluitvorming ingegeven door normen of
dwang niet rationeel genoemd kan worden. Er is sprake van procedurele rationaliteit, omdat de menselijke geest niet in staat kan worden geacht om alle relevante
informatie te verzamelen, en te berekenen wat het meeste profijt oplevert, noch
om de consequenties van het hebben van één of ineer kinderen van tevoren met
zekerheid vast te stellen. Deze beschrijving van keuzeprocessen valt onder de
noemer van wat ook wel `bounded rationality under uncertainty' wordt genoemd
(Marini, 1992; De Bruijn, 1992).

Nu enig licht is geworpen op het proces van besluitvorming, ofwel het maken van
de keuze voor kinderen, wordt het tijd aandacht te besteden aan de elementen die
een rol spelen bij de keuze: de voor- en nadelen. Een veel genoemd voordeel van
kinderen hebben is, bijvoorbeeld, het kunnen schenken van liefde en genegenheid
aan het kind. Vraagtmen een respondent of dat voordeel voor hem een rol speelt,
dan vraagt men enerzijds of hij het ermee eens is dat het hebben van kinderen de
mogelijkheid biedt aan hen liefde en genegenheid te geven, en vervolgens of dat
voor hem ook belangrijk is. Deze wijze van vragen stellen staat gelijk aan het
doen van attitudemetingen.
2.7

Attituden en attitudemodellen

De introductie van de pil en de seksuele revolutie (in het begin van de jaren
zestig) hebben niet alleen maatschappelijk veel beroering veroorzaakt, maar ook
binnen het sociaal-wetenschappelijke vruchtbaarheidsonderzoek voor een kentering
gezorgd. Nu de vruchtbaarheid beheersbaar werd voor een grote groep vrouwen,
werd aan het krijgen van kinderen een intentionele component toegevoegd. Men
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zag in dat niet meer kon worden volstaan met het meten van vruchtbaarheid aan
de hand van variabelen zoals de eerder genoemde `leeftijd ten tijde van het
huwelijk', `frequentie van coïtus' en `duur van het zogen' (Moors, 1974). Fishbein
constateertals een van de eersten in wetenschappelijk-psychologischekringen dat
kinderen krijgen vooral als een keuze gezien mcet worden. Althans, hij constateert
dat anticonceptie door zeer velen wordt toegepast en leidt daaruit af dat kinderen
krijgen een keuze geworden is (Fishbein, 1972). Als er sprake is van een keuze,
dan zijn er voor- en nadelen aan te wijzen die bij die keuze een rol spelen. Die
voor- en nadelen laten zich uitdrukken in attituden. Om duidelijk te maken hoe
die attituden zich verhouden tot gedrag ontwerpt Fishbein de grondslagen voor
the theory of reasoned action, die hij later samen met Ajzen uitwerkt (Fishbein
8c Ajzen, 1975).

Fishbeins model is eenvoudig weer te geven met de formule:
k

n

B- BI -~ B~a~ wa f ~ NB~Mc~ w~
;-i
;-i
B
BI
B;
a;

-

NB;

- normative belief, i.e., perceived expectations of referent i
- motivation to comply with the expectations of referent i

Mc;
k, n

(1)

overt behavior
behavioral intention
belief i about some object
the evaluative aspect of B;

- number of beliefs

wo, w;
- empirically determined weights
(samengesteld uit: Fishbein, 1972: 216-218)
Volgens de theorie is een intentie dus de som van een attitude en een subjectieve
norm, beide bepaald door een verzameling opvattingen (beliefs, ofwel de verwachtingen over mogelijke uitkomsten van bepaald gedrag) vermenigvuldigd met een
evaluatieve component ( de waarde die men eraan hecht).
De theory of reasoned action veronderstelt een causaal verband tussen gedrag en
opvatting (Fishbein 8z Ajzen, 1975; Ajzen á Fishbein, 1980). Gedrag wordt
veroorzaakt door een intentie, die op haar beurt wordt veroorzaakt door een
attitude en een subjectieve norm. Een attitude over bepaald gedrag is de resultante
van een verzameling beliefs over (de kans op) mogelijke gevolgen van dat gedrag
tezamen met een evaluatieve en~of affectieve component. Een belief is dus de
mening (of de opvatting) dat uitvoeren van gedrag B zal leiden tot consequentie
i. Een voorbeeld van een al jong geleerde, zo niet aangeboren, belief is, dat het
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drinken van water de dorst lest. De evaluatieve component kan men vergelijken
met de sterkte van de dorst. Het drinken van water is `goed' als men dorst heeft,
en dus zal deze attitude leiden tot de gedragsintentie van het drinken van water,
en, als het tenminste mogelijk is, tot het daadwerkelijk drinken van water. Zou
het geen water maar bijvoorbeeld nun betreffen, dan kunnen de normatieve beliefs
van naasten over alcoholgebruik een rol gaan spelen, afhankelijk van de mate
waarin men zich daardoor wil laten beïnvloeden. Men zou op grond van de
subjectieve norm kunnen besluiten niet tot het drinken van rum over te gaan. Een
subjectieve norm over bepaald gedrag is de resultante van een verzameling
opvattingen over meningen van anderen over de gevolgen van dat gedrag tezamen
met de neiging aan die meningen gehoor te geven.

Als tweede voorbeeld neem ik de intentie om kinderen te krijgen. Deze intentie
is opgebouwd uit een attitude en een subjectieve norm over kinderen krijgen, beide
samengesteld uit een reeks componenten, zoals:
- De belief dat van een coïtus zonder voorbehoedmiddelen kinderen kunnen
komen ( uitgedrukt in een waarschijnlijkheid) maal de mate waarin men een
coïtus zonder voorbehoedmiddelen wil;
- De belief dat het hebben van kinderen in het algemeen leuk is maal de mate
waarin men het zelf leuk vindt;
- De belief dat het hebben van kinderen in het algemeen niet leuk is maal de
mate waarin men het zelf niet leuk vindt;
- De belief dat de eigen ouders graag willen dat er kinderen komen maal de mate
waarin men wat dit betreft aan die ouders tegemoet wil komen, enzovoort.
De termen `leuk' en `niet leuk' kan men naar believen uitbreiden naar een serie
voor- en nadelen van het hebben van kinderen. Meestal wordt er in vragenlijsten
direct naar de attitude gevraagd. Dat wil zeggen dat geen onderscheid wordt
gemaakt tussen belief en evaluatie. In dit onderzoek wordt dat onderscheid ook
niet gemaakt. Het laatste voorbeeld uit bovenstaand rijtje wordt als volgt gefonnuleerd: `De mening van mijn familíe telt mee om kinderen te willen'. De mogelijke
antwoorden zijn `heel belangrijk voor mij als reden om kinderen te willen',
`belangrijk voor mij als reden ...', `niet zo belangrijk ...', `onbelangrijk .. .', `niet
van toepassing' en `weet niet'. De antwoordcategorie `niet van toepassing'
ondervangt de mogelijkheid dat men de beliefniet heeft dat de familie graag zou
willen dat er kinderen kwamen. De sterkte van de attitude is in dat geval nul, net
als bij het antwoord `onbelangrijk'. In dat geval echter is de belief er wel, maar
is evaluatieve component nul (men trekt zich, althans wat kinderen krijgen betreft,
niets aan van de familie).

Het expectancy-valuemodel van een attitude is veelvuldig toegepast in sociaalpsychologisch onderzoek naar vruchtbaarheid (Davidson óc Jaccard,1976; Vino29

kur-Kaplan,1978; Bulatao, 1981; Niphuis-Ne11,1981; Den Bandt, 1982; Wijsen,
1994). Eerdere attitudemetingen met betrekking tot kinderen krijgen, zijn gedaan
door bijvoorbeeld Rabin en Greene (Rabin,1965; Rabin 8z Greene,1968). Opvallend in deze studies is dat alleen gekeken werd naar motivatiebevorderende
aspecten, naar de baten van kinderen krijgen. Ook het value-of-children project
van Hoffman en Hoffman besteedt aanmerkelijk meer aandacht aan de baten dan
aan de kosten (Hoffman, 1972; Hoffman 8c Hoffman, 1973). Dit neemt niet weg
dat Hoffman voor het eerst spreekt (althans in wetenschappelijke zin) van costs,
van nadelen van kinderen krijgen. Fishbeins model biedt de wetenschappelijk
onderzoeker thans de mogelijkheid om de wens om kinderen te krijgen te meten
in termen van baten en kosten uitgedrukt in attituden.
Het langdurige bestaan en de veelvuldige toepassing van het attitudemodel betekent niet dat het zonder bezwaren is. Integendeel, de theory of reasoned action
is herhaaldelijk bekritiseerd, aangevuld en bijgesteld. Zonder te willen streven naar
volledigheid zal ik enkele aspecten van de evolutie van de theorie voor het
voetlicht brengen.
Drie van de belangrijkste bezwaren van theoretische aard die zijn aangevoerd
tegen het Fishbein~Ajzen-model (Tazelaar,1983; Hollerbach,1983; Liska, 1984;
Ajzen, 1991; Bagozzi, 1992; Madden, Ellen 8z Ajzen, 1992; De Wit, Victoir 8c
Van den Bergh, 1995) zijn:
1. Het gedrag dat met de intentie wordt voorspeld, wordt geacht direct uitvoerbaar
te zijn. Dat wil zeggen dat er geen speciale vaardigheden voor nodig zijn
(vioolspelen bijvoorbeeld), dat er geen hulp of inedewerkíng van anderen
vereist is (kinderen krijgen) en dat het fysiek mogelijk moet zijn (luchtkasteel
bouwen).
2. Beperkingen aan de verklarende kracht van het model kunnen worden veroorzaakt door zwaktes in de causale ordening. Zo kan intentie een andere betekenis hebben dan gedrag, waardoor de voorspellende waarde van de intentie
afneemt. Beliefs, attituden, subjectieve normen en intenties kunnen immers
onafhankelijk van elkaar veranderen. Als zij in korte tijd en onafhankelijk van
elkaar veranderen (bijvoorbeeld in de tijd tussen meting en uiting van het
gedrag) verliezen zij hun causale verband en zeggen nog maar weinig over het
gedrag. Bovendien zijn interactie-effecten mogelijk, waarvoor in het model
geen plaats is. Zo kunnen opvattingen over de gevolgen van bepaald gedrag
en opvattingen over de verwachtingen van anderen over dat gedrag dezelfde
opvattingen zijn, maar in een andere syntactische vorm (Miniard 8z Cohen,
1981). Het heeft derhalve geen zin om een strikt onderscheid te maken in
soorten opvattingen ofwel beliefs. Je kunt ze net zo goed allemaal onder één
sommatieteken zetten.
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3. Andere variabelen die van invloed zouden kunnen zijn op het gedrag, kunnen
die invloed volgens het model alleen uitoefenen via de attitude of de subjectieve norm. Dat gebeurt door de attitude of subjectieve norm inhoudelijk te
veranderen, of door er een ander gewicht aan te geven. Hiermee wordt een niet
onbelangrijke variabele als `de sociale context' gereduceerd tot een achtergrondvariabele, die alleen in indirecte zin van invloed zou kunnen zijn op het
gedrag.

De bezwaren van empirische aard berusten voornamelijk op de moeilijkheid van
het meten van opvattingen, attituden en intenties:
1. Het is niet duidelijk of de attituden werkelijk voorafgaand aan het gedrag
gevonnd worden, of pas achteraf. Dit probleem doet zich uiteraard vooral voor
bij retrospectief onderzoek.
2. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om de hoogte van de wegingen (wo en w,)
en de sterkte of intensiteit van de attituden precies vast te stellen.
Het eerstgenoemde theoretische bezwaar, dat gewenst gedrag direct uitvoerbaar
moet zijn, verwijst naar de noodzaak om in het model rekening te houden met
opportunities en resources. In de theory ofplanned behavior komt Ajzen hieraan
tegemoet door de variabele perceived behavioral control (vermeende directe
uitvoerbaarheid) aan het model van de theory of reasoned action toe te voegen
(Ajzen, 1985, 1991). Deze variabele is verwant aan het expectancy-value-idee:
n

PBC ~ ~ c~p~
~-i

(2)

PBC - Perceived Behavioral Control
c
- control belief
p
- perceived power
`Thus, just as beliefs concerning consequences of a behavior are viewed
as determining attitudes toward the behavior, and normative beliefs are
viewed as determining subjective norms, so beliefs about resources and
opportunities are viewed as underlying perceived behavioral control.'
(Ajzen, 1991: 197).
Het is opmerkelijk dat het nog zo lang geduurd heeft voordat in de theorie
rekening werd gehouden met de directe uitvoerbaarheid van gedrag. In een boek
van Ajzen en Fishbein uit 1980 vinden we de veronderstelling: `[W]e make the
assumption that most actions of social relevance are under volitional control'
(Ajzen 8i Fishbein, 1980: 5). Liska ( 1984) meent dat `their position is somewhat
difficult to understand', omdat ook (en misschien wel juist) gedrag waarvoor wel
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vaardigheden en medewerking van anderen vereist zijn wetenschappelijk interessant en relevant is.
Het antwoord van Ajzen (de
theory ofplanned behavior - zie
figuur 2.1) kan bogen op empirische ondersteuning. Het onderscheid in attitude, subjectieve
norm en vermeende uitvoerbaarheid is blijkbaar niet alleen in
conceptuele zin van nut, maar
heeft ook empirisch zijn waarde
bewezen. In een studie van Schifter en Ajzen ( 1985) bleek dat de
perceived behavioral control de
voorspelling van afvallen (het

Figuur 2.1 - Theory of planned behavior. Uit:
Ajzen, 1991: 182.

daadwerkelijk proberen te verminderen van vermeend overgewicht) significant verbeterde. Madden et al. (1992)
tonen voor tien verschillende soorten gedragingen aan, uiteenlopend van `doing
laundry' tot `avoiding caffeine', dat met de theory of planned behavior meer
variantie kan worden verklaard dan met de theory of reasoned action.
Het doen van de was of het vermijden van cafeïne is natuurlijk moeilijk te
vergelijken met de keuze voor kinderen. Er zijn bovendien maar weinig gedragingen te bedenken waarbij men zozeer de medewerking van een ander nodig heeft.
De vraag rijst dus of het geoorloofd is om die medewerking te reduceren tot een
perceived behavioral control. Bagozzi en Van Loo (1987) wijzen erop dat er aan
de keuze voor kinderen een gezamenlijk én een individueel aspect zit. Het gezamenlijk belang van man en vrouw is niet zomaar af te leiden uit de afzonderlijke
individuele belangen. Het sociaal-psychologisch onderzoek naar vruchtbaarheid
laat dan ook nooit onvermeld dat de dyadische onderzoekseenheid een lastige is.
De kans op meetfouten is groot (T'homson, 1983) en de operationalisering van
macht tussen partners is een grote moeilijkheid (Beckman et al., 1983). Bij
bestudering van het individuele aspect verdient het aanbeveling om zich meer te
richten op het proces van besluitvomung, dan op de uitkomst. Denken over, praten
over, pogingen tot beïnvloeding van de partner zijn allemaal vormen van gedrag
die kunnen voortvloeien uit een wens om kinderen te krijgen. Het individueel
gerichte attitudemodel kan dus ook op een complexe gedraging als kinderen
krijgen van toepassing worden geacht, mits men de keuze (zoveel mogelijk)
procesmatig benadert.
Het tweede theoretische bezwaar tegen de theory of reasoned action, dat de causale
ordening van het model lijdt onder een onduidelijke, of in ieder geval overbodige
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conceptuele scheiding van de variabelen, kan men om pragmatische reden, althans
ten dele, verwerpen. Het alternatief is immers geen onderscheid te maken tussen
de variabelen. Als er geen verschil meer zou zijn tussen bijvoorbeeld een attitude
en een intentie, kan het niet meer voorkomen dat de intentie sneller van betekenis
verandert dan de attitude. De causale ordening is hiermee wellicht gered, de
verklarende kracht van het model is er niet door toegenomen, omdat men geen
verklarende variabelen meer heeft. Er is dus sprake van een dilemma, waarbij de
voorkeur - die van Ajzen in ieder geval - uitgaat naar zoveel mogelijk differentiatie van met name beliefs (Ajzen, 1991). Een verdergaande differentiatie in de
hoofdconcepten van de theorie is minder gewenst, omdat het de `eis van eenvoud',
die aan een theorie gesteld wordt, aantast.
Houdt men vast aan een conceptuele scheiding tussen attitude en intentie, dan
blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan van het `uit de pas lopen' van deze twee
variabelen. Empirisch zal moeten worden vastgesteld in welke mate de perceivedbehavioral-controlvariabele in staat is dit mogelijke verschil te verklaren.
Het derde theoretische bezwaar, dat er sprake is van een ongeoorloofde reductie
van de sociale structuur in het attitudemodel, is misschien wel het voornaamste
bezwaar. Ook hier biedt de theory ofplanned behavior een oplossing.
Het probleem lijkt sterk op het eerder beschreven (in)determinismeprobleem.
Een hier genoemde suggestie uit micro-economische hoek om dit probleem op te
lossen, namelijk om macrosociologische factoren te reduceren, of te herleiden, tot
preferenties (de `Easterlin-methode'), vinden we in het attitudemodel terug. We
kunnen een attitude vergelijken met een veranderlijke preferentie. Een andere
suggestie uit micro-economische hoek, namelijk om macrosociologische factoren
te vertalen in restricties (de `Lindenberg-methode'), vinden we er eveneens in
terug. De perceived behavioral control is op te vatten als een vorm van restrictie.
De pijl in het model die loopt van pBC naar behavior duidt op de aanwezigheid
van mogelijkheden (opportunities). De PsC zelf is een indicator van de mate
waarin men denkt te beschikken over de nodige middelen (resources). De betekenis en de invloed op het gedrag van zowel mogelijkheden als middelen wordt sterk
bepaald door de maatschappelijke context. Immers, in het ene sociaal of maatschappelijk klimaat zal een bepaald inkomen of opleidingsniveau een andere
waardering kennen en daardoor op een andere wijze door het subject worden
beoordeeld dan in een ander klimaat.
We hebben nu een operationaliseerbaar model, mét een contextuele cornponent.
De context vindt enerzijds zijn weg in het model via de attitude en de subjectieve
norm (het eerder genoemde context-in-preferentie), anderzijds is de context
gerepresenteerd in de mogelijkheden, middelen en macht die het subject ter
beschikking staan (het eerder genoemde context-in-restricties). We hebben daarmee, binnen zekere grenzen, een integratie van structuur en vrije wil bereikt. Die
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grenzen worden met name bepaald door de mate van operationaliseerbaarheidvan
de context-in-preferenties en de context-in-restricties.
De bezwaren van empirische aard die tegen het Fishbein~Ajzen-model zijn
aangevoerd, hebben voor een deel betrekking op dit onderzoek. De wijze waarop
de attituden gemeten worden, maakt het onmogelijk om een schatting te maken
van de gewichten wo en w,. Bovendien zijn sommige vragen in retrospectief
gesteld. Dit zal leiden tot onverklaarde variantie in de intermediërende en afhankelijke variabelen. Het zal daarom niet mogelijk zijn om gedrag exact te voorspellen.
Overigens kan men dit van sociaal-wetenschappelijkonderzoek nauwelijks verwachten. Om een beschrijving te kunnen geven van stimulerende en belemmerende
factoren op de wens om kinderen te hebben, is het bovendien niet nodig.
Kinderen krijgen wordt als een individuele keuze gezien. Deze keuze komt tot
stand door middel van een beperkt-rationele afweging van vermeende kosten en
baten die aan het hebben van kinderen zijn verbonden. Hoe zwaarwegend de
kosten en baten door een persoon worden gezien, is afhankelijk van iemands
preferenties en restricties. Preferenties worden bepaald door attitude en subjectieve
norm. Een attitude bestaat uit beliefs in combinatie met een evaluatieve component. Een subjectieve norm bestaat uit beliefs over de mening van anderen in
combinatie met de neiging zich aan die anderen iets gelegen te laten liggen.
Restricties worden bepaald door de vermeende directe uitvoerbaarheid van het
beoogde gedrag. Deze uitvoerbaarheid wordt op haar beurt bepaald door middelen
en mogelijkheden. De middelen verwijzen naar iemands vermogen ( resources,
kapitaal), de mogelijkheden verwijzen naar iemands handelingsruimte en gevoel
van controle daarover (opportunities).
2.8

Aanvulling op de theory of planned behavior

Hoewel de theory of planned behavior een goede mogelijkheid biedt voor het
beschrijven en verklaren van verscheidene gedragingen, wil ik hem ten behoeve
van dit onderzoek uitbreiden. Ik heb daarvoor twee redenen, ingegeven door het
onderwerp van onden.oek. De eerste reden is dat kinderen krijgen sterk verbonden
is met een wens. Deze wens komt in Ajzens model niet voor. De tweede reden
is dat er in Ajzens model geen niet-attitudinale aspecten zijn opgenomen. Dat is
vanuit Ajzens standpunt wel begrijpelijk - hij heeft immers een attitudemodel
ontworpen - maar voor dit onderzoek niet praktisch. Niet-attitudinale aspecten
worden onder de noemer dispositie gebracht.
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Wens
Fishbein 8c Stasson (1990) hebben bekeken of toevoeging van een motivationele
component aan de theory ofreasonedaction het attitudemodel kon verbeteren. De
theory of reasoned action veronderstelt, zoals ik eerder heb beschreven, dat het
te voorspellen gedrag zonder meer uitvoerbaar is door het subject. Dit is een
beperkende veronderstelling, zeker bij de meer complexe, motivationele vormen
van gedrag. Hierbij immers spelen doelen, middelen om die doelen te bereiken
en beperkte controle over de uitvoerbaarheid van het gedrag een rol. Fishbein en
Stasson splitsen daarom een motivationele component af van het begrip intentie.
In navolging van onder anderen Audi (1973) verdeelden Fishbein en Stasson
intentie in een wens (desire) en een voornemen (self-predictions). Een wens werd
hierbij aangeduid als `ik wil x doen', een voornemen werd aangeduid als `ik ga
x doen'. De bedoeling was te kijken of er een empirisch aantoonbaar verschil
bestaat tussen wens en voornemen. Verder hebben Fishbein en Stasson ook Ajzens
perceived behavioral control in hun metingen meegenomen om te bekijken of dat
een verbetering zou betekenen van hun nieuwe theory of reasoned action. Het
gedrag dat zij onderzochten was deelname aan een cursus telefoongebruiks. Het
resultaat van het onderzoek was dat de vermeende uitvoerbaarheid wel van invloed
is op het voornemen, maar niet op de wens, en ook niet op het gedrag zelf.
Bovendien bleek de wens (ik wil doen) een betere voorspeller van gedrag te zijn
dan het voornemen (ik ga doen). Deze wat contra-intuïtieve bevinding, zou
volgens Fishbein en Stasson vooral voorkomen bij meer ingewikkelde vonnen van
gedrag: de vermeende uitvoerbaarheid speelt dan een geringe rol. Het begrip
intentie wordt diffuser, naarmate de te voorspellen gedraging complexer wordt.
Het feit dat Fishbein en Stasson in hun ogen onvoldoende empirische ondersteuning vonden voor het poneren van een variabele vermeende uitvoerbaarheid - in
tegenstelling dus tot bijvoorbeeld Schifter en Ajzen (1985) en Madden et al.
(1992) - zou met de differentiëring van de intentie te maken kunnen hebben.
De bewijsvoering voor deze stelling is vooralsnog te mager - en Fishbein en
Stasson erkennen dat ook - om de toevoeging van de variabele vermeende
uitvoerbaarheid in het attitudemodel achterwege te laten bij meer complexe
gedragingen. Wat het onderzoek van Fishbein en Stasson wel aantoont, is dat er
moeilijkheden ontstaan in de connectie tussen attitude en intentie bij complex of
motivationeel gedrag.

Fishbein en Stasson laten zich niet uit over een mogelijk oorzakelijk verband
tussen wens en voornemen. Bagozzi (1992) doet dat wel. Hoewel hij de waarde
van spaarzaamheid in theorieën erkent, staat hij een uitbreiding van het attitudemo-

5 Het gaat hier om modeme, relatief ingewikkelde telefoons.
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del van Fishbein en Ajzen voor. Hij plaatst de wens (desire) tussen attitude en
intentie.

Het onderscheid tussen wens en intentie is vooral gelegen in wat Bagozzi
noemt `self-efficacy'. Hiermee wordt een gevoel van controle over het gedrag
bedoeld, niet wezenlijk verschillend van de perceived behavioral control van
Ajzenó. `A desire will lead to an intention only when self-efficacy also is present.'
(Bagozzi, 1992: 185). De wens onderscheidt zich van de attitude, aldus Bagozzi,
doordat een wens een motivationele component heeft en een attitude niet. Als we
vasthouden aan de splitsing van intentie in een wens en een voornemen, waarvoor
Fishbein en Stasson pleiten, en de conceptuele scheiding van Bagozzi volgen, dan
verandert het attitudemodel. Figuur 2.2 is een weergave daarvan.

Figuur 2.2 - Variant op de Theory of planned behavior.

Een voordeel van dit model is dat de subjectieve norm invloed kan hebben op
zowel de attitude, de wens als het voornemen. Stel het geval waarin men zich
conformeert aan de mening van naasten, maar niet zelf die mening is toegedaan.
Men wil zelf geen kinderen (dat is: men heeft negatieve attituden over het hebben
van kinderen), bijvoorbeeld, maar de partner wel en men vindt de mening van de
partner in dezen belangrijk. In zo'n geval kan de invloed van de partner zich doen
gelden in de wens (zij wil het en al ziet hij de voordelen ervan niet, daarom wil

6 Fishbein en Stasson (1990) zien drie mogelijke vormen van perceived behavioral controf. 'Does
perceived contrnl have to do with (a) perceptions that perfomiance of a behavior (or attainment of a
goal) is influenced by other people or events, (b) Bandura's (1977, 1982) notions of self-efficacy (i.e.,
I can do it if I want to), or (c) Triandis' (1977) concept of facilitating factors (i.e., perfomung this
behavior is difficult, complex, time consuming)? While Ajzen's (1985) original discussion ofperceived
control seemed to reflect all three of these meanings, his more recent writings (e.g., Ajzen, 1987) seem
to focus more on facilitating factors.' (Fishbein 8c Stasson, 1990: 196).
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hij het toch ook), of in het voornemen (zij wil het, hij niet, maar hij doet het
toch). Voor een negatieve subjectieve norm (zij wil het niet) geldt in omgekeerde
zin hetzelfde.
Een ander voordeel van het conceptuele onderscheid tussen attitude, wens en
intentie is dat de `onverschillige attitude' nu niet zonder meer overgaat in de
`gedreven intentie', maar dat daar een drijvende kracht achter zit: de wens.
Een derde voordeel is dat de invloed van de vermeende uitvoerbaarheid op de
intentie in het nieuwe model beter te begrijpen is. Zoals Fishbein en Stasson al
vermeldden, is de vermeende uitvoerbaarheid niet van invloed op de wens, maar
wel op het voomemen. Bijvoorbeeld, een wens om een ruimtewandeling te maken,
kan niet in gedrag worden omgezet zonder raket en ruimtepak. Als de vermeende
uitvoerbaarheid (van het ruimtewandelen) nul is, is het voornemen `ik ga nu
ruimtewandelen' onzin, maar de wens niet.
Dispositie
Een dispositie is een gesteldheid, een geneigd zijn tot. Een dispositie is het geheel
van karaktertrekken dat (mede) bepaalt welke attituden zich ( zullen) vormen. De
dispositie wordt gevormd door en is onderhevig aan allerlei ervaringen gedurende
de levensloop.
Neem bijvoorbeeld de attitudevraag: `vindt u het prettig om kinderen te
verzorgen?' Deze attitude is opgebouwd uit twee delen, namelijk de belief dat het
hebben van kinderen zorg met zich meebrengt, en een evaluatieve component,
namelijk de mate waarin men die zorg prettig vindt. Vooral die evaluatieve
component wordt bepaald door iemands dispositie ten aanzien van de zorg voor
kinderen. Die dispositie zou gevormd kunnen zijn door plezierige of onplezierige
ervaringen met zorg van de eigen ouders. Zij zou veranderd kunnen zijn onder
invloed van bepaalde ervaringen, of ingegeven door bepaalde waarden die men
heeft verworven. De dispositie vertegenwoordigt dus de invloed die er is, en is
geweest, op de attitude en de subjectieve norm.
De dispositie voegt aan het attitudemodel van Ajzen een verklarende, zij het
moeilijk te operationaliseren factor toe. Hierdoor kunnen echter ook niet-attitudinale aspecten in het gedragsinodel worden opgenomen. Deze niet-attitudinale
aspecten worden geacht niet alleen de attitude maar ook de subjectieve norm te
bèinvloeden. Zoals de dispositie bij de attitude voornamelijk bepalend zal zijn voor
de evaluatieve component, zal zij bij de subjectieve norm de `motivation to
comply' beïnvloeden. Figuur 2.3 is een weergave van de aangepaste theory of
planried behavior model, zoals ik dat hier beschreven heb, en in dit onderzoek zal
gebruiken.

In het volgende hoofdstuk zal elk van de variabelen, die geacht worden het
voornemen om kinderen te krijgen te beïnvloeden, worden ondergebracht in één
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van de deternunanten van dat voomemen volgens dit model: dispositie, subjectieve
norm, attitude, wens en vermeende uitvoerbaarheid.

Subjectieve

Voornemen
(gn doen)

Figuur 2.3 - Tweede variant op de Theory of planned behavior.
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Gedrag

3
KINDERWF,NS EN VADERSCHAPSOPVATTINGEN
EEN CONCEPTUEEL MODEL

In het vorige hoofdstuk is een theoretisch fundament gelegd op basis waarvan nu
een conceptueel model kan worden opgesteld dat is toegesneden op het onderwerp
van onderzoek. Dit model vormt de basis voor dit onderzoek en beoogt inzicht
te geven in de factoren die een rol kunnen spelen bij de besluitvorming over
kinderen krijgen bij de man. Het model brengt een (veronderstelde) causale
ordening tussen deze factoren aan. De centrale begrippen die in dit hoofdstuk aan
bod komen zijn respectievelijkkinderwens, gesplitst in een latente kinderwens en
een manifeste kinderwens, en vaderschapsopvattingen.
3.1

Het onderzoek naar kinderwens van Warren Miller

Antecedenten van de kinderwens

Warren Miller is een van de weinigen die onderzoek heeft gedaan naar motieven
om kinderen te krijgen van zowel mannen als vrouwen. Het feit dat hij ruime
aandacht schenkt aan mogelijke verschillen tussen mannen en vrouwen is een van
de redenen dat ik zijn onderzoek hier tamelijk uitvoerig bespreek. De voornaamste
reden is evenwel dat zijn onderzoek is opgezet vanuit een soort attitudemodel, en
mede daardoor belangrijke handvatten biedt voor het operationaliseren van het
begrip kinderwens.
Miller heeft onderzoek gedaan naar attituden, wensen en intenties om kinderen
te krijgen, en hun antecedenten. De terminologie die hij gebruikt wijkt enigszins
af van de tot nu toe gepresenteerde benamingen, en ook zijn theoretisch kader is
anders, wat niet wegneemt dat zijn empirisch werk uitstekend past bij het hier te
beschrijven theoretisch model. Alvorens in te gaan op het empirisch materiaal, wil
ik kort de theoretische kant van het werk van Miller en zijn compagnon David
Pasta belichten. Dan volgt een verhandeling over de onderzoeksresultaten, enkele
punten van kritiek en ten slotte een beschrijving van aspecten die samenhangen
met een kinderwens, hierbij gebruik makend van delen van de theorie, hypothesen
en bevindingen uit Millers onderzoek.
Miller maakt onderscheid tussen motivatie (motivation), wens (desire) en intentie
(intention) à la Bagozzi (Miller, 1992, 1994, 1995). In dezelfde volgorde zal ik
de hypothesen, die hij aan deze drie concepten verbindt, bespreken.
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Motivatie is volgens Miller de resultante van een verzameling genetische factoren,
persoonlijkheidseigenschappen (personality traits, hier kortweg karakter genoemd)
en ervaringen in verscheidene levensfasen. Genetische factoren zijn van invloed
op het karakter', dat op zijn beurt in interactie is met de ervaringen. Het karakter
bepaalt deels de ervaringen en de ervaringen bepalen deels het karakter. Karakter
en ervaringen bepalen of zich een childbearing motivation zal ontwikkelen. Miller
oppert hierover een aantal veronderstellingen. In de vroege jeugd zou de band met
de ouders belangrijk zijn voor een eventueel later te ontwikkelen kinderwens,
alsmede een sterke gerichtheid op het gezin. Gedurende de adolescentie zou het
gaan om het leren van vaardigheden met betrekking tot de verzorging van kinderen
en de frequentie van en het plezier dat men beleeft aan op kinderen passen en
babysitten. Na de adolescentie worden vooral zaken belangrijk die te maken
hebben met religie, huwelijk, opleiding en status. Voor wat betreft het karakter
hypothetiseert Miller dat een verzorgend en vriendelijk karakter bevorderend werkt
op de childbearing motivation en een autonoom karakter belemmerend (Miller,
1992). Figuur 3.1 is een grafische weergave van de factoren die een rol spelen bij
de vorming van een childbearing motivation en hun onderlinge samenhang.
, Childbearing
Childhood and
motivation ~
adolescent
~
experiences ~ Adutt
experiences

i

II

Childhood and
Adult
adolescent
~ personality traits
personality traits

Genetic factors
Figuur 3.1 -'A schematic representation of the pathways through which
developmental experiences and personality traits affed childbearing motivation.' Uit: Miller, 1992: 268.

De wens (desire) is bij Miller een soort tussenstap tussen motivatie en intentie.
Zijn enigszins tautologische omschrijving van het begrip laat wel wat te wensen

' Om deze stelling te rechtvaardigen haalt Miller onderzoek naar eeneiige tweelingen aan van
Bouchard, T.J., Jr., Lykken, D.T., McGue, M., Segal, N.L. 8c Tellegen, A. (1990). Sources of human
psychological differences: The Minnesota study of twins reared apart Science, 250, 350.373. (Miller,
1995: 475).
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over: `Desires are psychological states that represent what someone wishes for or
wants. In other words, desires represent feelings about possible goals or objectives.' (Miller, 1994: 228).
De waarde van Millers desire-begrip schuilt niet zozeer in de conceptuele
betekenis ervan, alswel in een verdeling die hij maakt in soorten desires. Hij
onderscheidt childbearing desires (Miller, 1994), child-number desires (Miller 8z
Pasta, 1993) en child-timing desires (Miller 8c Pasta, 1994). Childbearing desire
(kinderwens) verwijst naar wensen om kinderen te krijgen; child-number desire
(kindertalwens) verwijst naar het aantal kinderen dat men zou willen krijgen;
child-timing desire (planning) heeft betrekking op de tijdsspanne waarbinnen men
kinderen zou willen krijgen.
In Millers model staan de verschillende soorten desires in verbinding met
elkaar. Dat wil zeggen, childbearing desire en child-number desire worden geacht
van invloed te zijn op de child-timing desire. Verder oefenen een keur aan
additionele variabelen invloed uit op de verschillende soorten desires. Miller noemt
sekserol (een traditionele sekserol zou betekenen dat men sneller meer kinderen
dan gemiddeld wil) (cf. Scanzoni, 1975), sociaal-economische status (hogere
opleiding en~of inkomen leidt relatief vaker tot uitstel of afstel) (cf. Seccombe,
1991), religie (religieuze betrokkenheid vervroegt de keuze voor kinderen) (cf.
Corijn, Liefhroer 8c De Jong-Gierveld, 1996), en verder eigen vroegere gezinsgrootte, leeftijd en duur van het huwelijk of de relatie (Miller 8z Pasta, 1993,
1994). A1 deze variabelen zijn te scharen onder drie noemers. Miller noemt ze
`value systems', `life-cycle factors' en `situational factors'. Eigenlijk noemt hij
nog een vierde categorie, namelijk `child-timing attitudes and beliefs', maar hij
schenkt hieraan weinig aandacht.

De intentie is de derde en laatste psychologische toestand voor het gedrag. Miller
noemt drie soorten intentions, dezelfde als de soorten desires. Het verschil tussen
de desire en de intentie is vooral dat de desire strikt individueel van aard is, en
dat de intentie beïnvloed kan worden door de mening van naasten en belemmerd
kan worden door de uitvoerbaarheid van het gewenste gedrag. Factoren die van
invloed zijn op de soorten intenties zijn, behalve de desires, dezelfde als die van
invloed wazen op die desires, namelijk `value systems', `life-cycle factors',
`situational factors' en `child-timing attitudes and beliefs' (Miller 8c Pasta, 1994).
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Millers empirisch onderzoek

Uit het onderzoek dat Miller verrichtte, blijkt dat veel van zijn hypothesen over
factoren die een rol spelen bij de wens om kinderen te krijgen juist zijnZ. Om de
childbearing motivation te meten, maakt Miller steevast gebruik van de door hem
ontworpen en gevalideerde `childbearing questionnaire' (beschreven in Miller,
1994, 1995). Deze vragenlijst bevat 28 vragen over positieve en 24 over negatieve
kanten van het ouderschap. Een childbearing desire is geoperationaliseerdmet de
vraag hoezeer men een kind wil en hoe overtuigd men is van die wens. Childnumber desire is gemeten met de vraag hoeveel kinderen men wil hebben. Om
een indruk te krijgen van de child-timing desire is de vraag gesteld of inen ooit
een kind wilde: `whether or not you want a(nother) child at any time in the
future'. Childbearing intention is vastgesteld met behulp van de vraag of inen van
plan was om een kind te krijgen. Child-number intentions zijn niet gemeten. De
child-timing intention tenslotte is gemeten door te vragen binnen hoeveel tijd men
het kind wilde krijgen (Miller, 1994: 255-258).
Het blijkt dat voor zowel mannen als vrouwen het hebben van prettige herinneringen aan de rol van de eigen moeder als opvoeder, een moeder met een laag
beroepsniveau, religiositeit, een laag beroepsniveau en een niet-autonoom karakter
voorspellers zijn van het zien van meer positieve kanten aan het ouderschap. Het
zien van minder negatieve kanten aan het ouderschap kan worden voorspeld door
het hebben van prettige herinneringen aan de rol van de eigen moeder als opvoeder, een moeder met een laag beroepsniveau, oppassen en babysitten leuk hebben
gevonden gedurende de tienerjaren, een goede omgang met de eigen ouders en
het hebben van een verzorgend karakter. Voor mannen alleen geldt dat op jonge
leeftijd gehuwd zijn en een vriendelijk karakter het zien van meer positieve kanten
aan het ouderschap voorspellen. De negatieve kanten van het ouderschap worden
door mannen minder sterk gevoeld als zij een moeder hadden die weinig werkte
en als de ouders geringe verwachtingen hadden ten aanzien van de te volgen
opleiding van hun zoon (Miller, 1992).
Veel surveyonderzoek richtte zich doorgaans op de vraag hoeveel kinderen de
vrouw zich zou wensen (Thomson, McDonald 8c Bumpass, 1990). Deze wat
beperkte visie wordt door Miller en Pasta uitgebreid. Niet alleen betrekken zij de
rol van de man in hun onderzoek - met name waar het intenties betreft - maar
ook richten zij zich, behalve op de vraag hoeveel kinderen men zou willen, op
de vraag naar hce graag men ze wil, en wanneer. Bij vergelijking van deze soorten

i'Juist' wil in dit geval zeggen dat de hypothesen, gegeven steekproefomvang (N-401) en -samenste]]ing (gehuwden, de helft met en de helft zonder kind, wonend in Santa Clara County), een kans
hebben van maximaal Sa~o om ten onrechte te wortien aanvaard.
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desires blijkt dat de kindertalwens (de child-number desire) op een curvilineaire
wijze gerelateerd is aan de motivationele antecedenten (de childbearing motivation)
(Miller 8c Pasta, 1993). Het curvilineaire zit hem in een verschil tussen een gering
gewenst kindertal en een groot gewenst kindertal. Wil men slechts weinig kinderen
(twee of minder) dan spelen motivationele aspecten (plezier beleven aan het
opvoeden, een traditionele sekserol, niet opzien tegen de verzorging) daarin een
rol. Wil men daarentegen juist veel kinderen dan neemt de betekenis van nietmotivationele aspecten (religieuze achtergrond, aantal broers of zusters, leeftijd
ten tijde van het huwelijk) sterk toe.
Deze resultaten zijn in tegenspraak met Namboodiri's (1983) hypothese dat
er een normatief bepaald ideaal aantal kinderen per huishouden bestaat en dat
afwijkingen naar beneden daarvan veroorzaakt worden door normatieve druk, en
afwijkingen naar boven door persoonlijke factoren (Miller 8c Pasta, 1993). We
moeten hierbij aantekenen, al verklaart het weinig, dat de bevindingen van Miller
en Pasta gebaseerd zijn op een steekproef bestaande uit relatief hoog opgeleiden.
De verschillende typen desiresblijken sterk samen te hangen met de gelijknamige
intentions. De beste voorspeller van vruchtbaarheidsgedrag is volgens Miller en
Pasta (1995) evenwel de child-timing intention. Veel minder belangrijk zijn de
childbearing intention en de child-number intention, welke laatste eigenlijk alleen
van belang is voor echtparen die al een kind hebben. Tot slot is het interessant
om te vermelden dat volgens Miller de invloed van de echtgenoot een grote rol
speelt bij de vornung van childbearing- en child-timing intentions, en dat vrouwen
minder worden beïnvloed door de vermeende kinderwens van hun man, dan de
man door die van zijn vrouw (Miller ói Pasta, 1994, 1995).
Miller samengevat
De hypothesen en bevindingen van Miller zijn als volgt samen te vatten. Onder
childbearing motivation wordt verstaan een samenspel van genetische factoren,
karakter, ervaringen gedurende de vroege jeugd, ervaringen gedurende de adolescentie en ervaringen gedurende de volwassenheid. Genetische factoren mogen een
rol spelen, zij zijn niet of nauwelijks te determineren. Karaktertrekken die van
belang zijn voor de kinderwens zijn zorgzaamheid, vriendelijkheid en autonomie.
Belangrijke ervaringen in de vroege jeugd zijn de band met de ouders en de
gerichtheid van de moeder op het gezin. Belangrijke ervaring in de adolescentie
is de frequentie van en het plezier dat men beleefde aan oppassen en babysitten.
Belangrijke determinanten in de volwassenheid ten slotte zijn religie, huwelijksleeftijd en werk.
Van invloed op de childbearing desire zijn, behalve de childbearing motivation,
sekserol, sociaal-economische status, religieuze achtergrond, eigen vroegere
gezinsgrootte, leeftijd, duur van het huwelijk of de relatie, eigen jeugd, werk van
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de moeder, en verwachtingen van de ouders ten aanzien van de te volgen opleiding. Child-bearing desire en child-number desire zijn van invloed op de timing.

Ander onderzoek naar antecedenten van de kinderwens
Veel ander onderzoek naar antecedenten van de kinderwens (bij mannen althans)
is er niet. Vermelding verdient evenwel het onderzoek van Beckman et al. (1983).
In 1977 interviewden zij 578 paren uit Los Angeles over hun kinderwens. Het
betrof gehuwd samenwonenden waarvan de vrouw jonger was dan 33 jaar.
Beckman et al. vonden als exogene determinanten van een positief besluit over
kinderen krijgen bij mannen een hogere leeftijd, een etnische achtergrond, religieuze overtuiging en lagere sociaal-economischestatus. Als endogene variabelen
noemen zij traditionele sekserolopvattingen en een motivatie voor kinderen krijgen.
Het bleek dat de genoemde determinanten van invloed zijn op de intentie en de
beslissing, niet alleen indirect, namelijk via de attitude `motivatie voor kinderen',
maar ook direct. Met name leeftijd, maar ook etnische achtergrond en religieuze
overtuiging bleken een directe invloed te hebben op de timing van de geboorte
van het eerste kind. Beckman et al. namen ook relatieve macht en mate van
communicatie' in hun besluitvormingsmodel op. De invloed van communicatie
en macht was relatief gering, maar dat zou te maken kunnen hebben met mceilijkheden bij het operationaliseren van deze variabelen, aldus de auteurs (zie ook
Hollerbach, 1983).

Baber 8c Dreyer (1986) deden een kwalitatief onderzoek bij mannen naar
uitstellen van het krijgen van kinderen bij mannen. Zij namen diepte-interviews
af bij 34 mannen. De achtergrondvariabelen die zij in het onderzoek meenamen
waren leeftijd, het aantal jaren dat men samenwoont, inkomen, opleiding, religieuze overtuiging, kinderen in een vorige relatie en het al of niet hebben van een
of ineer huisdieren'.
3.2

Een conceptueel model voor de kinderwens

Latente kinderwens
De vraag of inen kinderen wil is een belangrijke en voor sommigen ook moeilijke
vraag. Sommigen hebben `altijd al' geweten ooit wel kinderen te willen krijgen,
sommigen weten zeker ze nooit te willen, anderen twijfelen. De kwestie kinderenof-niet wordt, zeker door jongeren, gemakkelijk op de lange baan geschoven.

' Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door studenten aan de Katholieke Universiteit Brabant blijkt
dat de mate van communicatie tussen partners positief samenhangt rnet de sterkte van de kinderwens
van de man (Aarts et al., 1996).
' De uitkomsten van het onderzoek van Baber 8t Dreyer worden hier niet vermeld, vanwege de
erg kleine steekproef De generaliseerbaarheid ervan is daardoor gering.
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Desondanks zal voor de meeste mensen de vraag later opnieuw aan de orde
komen. Het antwoord dat men dan formuleert, zal, zo is de veronderstelling, ten
dele voortkomen uit een dispositie ten aanzien van het hebben van kinderen. Deze
dispositie is een gesteldheid op basis waarvan men zich een mening vormt op het
moment dat dat nodig is, zonder dat daar andere aanwijsbare argumenten voor
zijn. De dispositie is onbewust en latent aanwezig. Voor zover de dispositie
betrekking heeft op de kinderwens, kunnen we dus spreken van een latente
kinderwens.

Een dispositie tot het willen hebben van kinderen kan ontstaan door allerlei
factoren uit de levensloop, die onmogelijk allemaal onderzocht kunnen worden.
Er wordt volstaan met: jeugdervaringen (meer precies: de vraag of inen denkt dat
de eigen jeugd positief of negatief heeft bijgedragen aan de eigen kinderwens),
eigen vroegere gezinsgrootte, plezier aan de omgang met kleine kinderen gedurende de adolescentie (de vertaling van Millers `oppassen en babysitten'), leeftijd,
burgerlijke staat, duur van het huwelijk of de relatie, religiositeit, etnische aflcomst
en sociaal-economische status.
De impliciete motivatie, de latente wens die men ten aanzien van kinderen
krijgen kan hebben, wordt gemeten met de opvatting dat men `ooit in zijn leven
kinderen zou willen krijgen' (cf. childbearing desire van Miller, 1994).
Manifeste kinderwens
Zodra iemand een bevestigend of ontkennend antwoord geeft op de gestelde vraag
`wil je kinderen?' is de latente kinderwens in principe manifest geworden. Hiermee
is het onderscheid tussen latent en manifest echter nog niet erg zinvol. Het
onderscheid krijgt betekenis als de volgende vraag gesteld wordt, namelijk `hoe
graag wil je kinderen, hoeveel, wanneer en waarom?' Een latente kinderwens is
`belangeloos' (men zou het ooit wel willen), een manifeste kinderwens heeft een
eraan verbonden planning, een intensiteit en een aard. De manifeste kinderwens
heeft, in termen van het conceptueel model, betrekking op de attitude ten aanzien
van het hebben van kinderen, de subjectieve norm, de expliciete motivatie ofwel
de wens, het voornemen en de vermeende uitvoerbaarheid. In het nu volgende
wordt deze indeling uiteengezet.
Het tijdsaspect van de manifeste kinderwens
We spreken van een manifeste kinderwens als aan het kinderen krijgen een
planning is verbonden. Is er sprake van een langdurige planning (langer dan vijf
jaar) dan is de wens er een van uitstel, of inen twijfelt nog. Dit twijfelen gaat
soms vooraf aan het bepalen van een concrete en vaak korte planning (een à twee
jaar). Twijfel kenmerkt zich qua gedrag door denken over of `bezig zijn' met de
vraag wanneer men kinderen zou willen en hoeveel (Van Luijn 8c Parent, 1990;
Van Luijn, 1996). Volgens onderzoek van Van Luijn en Parent (1990) duurt het
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twijfelen gemiddeld drieënhalf jaaz. Meestal zet de twijfel zich, naarmate de tijd
verstrijkt, alsnog om in een concreet voornemen.
In de vakliteratuur spreekt men bij een planning van korter dan twee jaar in
plaats van over een voornemen meestal over een intentie (Davidson 8i Jaccard,
1976; Beckman et al., 1983). Hier worden de termen voornemen en planning
gebruikt. Een voornemen om kinderen te krijgen kenmerkt zich, behalve door de
planning, door praten erover met de echtgenote, de werkgever ( over mogelijkheden
voor ouderschapsverlof, werktijdverkorting e.d.) en anderen die direct met de
vervulling van de kinderwens te maken hebben.
Het kan zijn dat de wens om kinderen te krijgen geheel uit de eigen persoon, uit
de latente kinderwens dus, voortkomt. Het is te verwachten dat men in dat geval
positieve attituden ten aanzien van het hebben van kinderen koestert, die de wens
initiëren en versterken.
Het kan ook zijn dat de manifeste kinderwens (mede) is ontstaan door invloeden van buitenaf, door middel van de subjectieve norm. Er zijn dan twee mogelijkheden: de wens is overgenomen of de wens is bedongen. In het eerste geval is de
wens ontstaan door de mening van naasten, door de omgeving waarin men zich
bevindt. De subjectieve norm, eventueel in samenspel met bepaalde omstandigheden, heeft de eigen latente kinderwens geactiveerd. Dit uit zich in positieve
attituden ten aanzien van het hebben van kinderen. Men kan hierbij denken aan
invloed van de partner die zelf al een sterke manifeste kinderwens heeft, en graag
zag dat haar partner die ook had. In het model (figuur 2.3) is dit aangegeven met
de pijl van subjectieve norm naar wens, maar ook de pijl van subjectieve norm
naar attitude is hierop van toepassing. De motivatie is zowel intrinsiek als extrinsiek.
Van een bedongen kinderwens is sprake wanneer deze motivatie door louter
externe invloeden is ontstaan. In zo'n geval is er dus geen, of slechts een uiterst
zwakke, latente kinderwens aanwezig, de attituden zullen overwegend negatief zijn
- in ieder geval niet positief - en van een (eigen) wens is geen sprake. Omdat
(eigen) wens en voornemen in zo'n geval niet overeenstemmen, is het waarschijnlijk dat andere motieven, dan die om kinderen te willen, een rol spelen, bijvoorbeeld de behoefte om aan de wensen van partner of ouders tegemoet te komen,
kinderbijslag te ontvangen of de relatie te verbeteren. In het model (figuur 2.3)
is deze vorm van motivatie aangegeven met de pijl van subjectieve norm naar
voornemen.
De latente kinderwens is dus geen noodzakelijke, maar wel voldoende voorwaarde voor een manifeste kinderwens. Meestal zullen intrinsieke en extrinsieke
motivatie beide een rol spelen bij de totstandkoming van een voornemen om
kinderen te krijgen.
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Naast wens en voornemen geldt als derde (tijds)aspect van de manifeste kinderwens wat wel het `instrumenteel handelen' wordt genoemd. Onder instrumenteel
handelen wordt zowel het bewust achterwege laten van anticonceptiva bij coïtus,
als het nemen van proconceptieve maatregelen (cyclus in de gaten houden,
hormoonbehandeling, in vitro fertilisatie, e.d.) verstaan (Miller, 1978, 1986). Er
is dan niet langer sprake van een behoefte tot uitstel van de vervulling van de
kinderwens. Het instrumenteel handelen is de afhankelijke variabele van het
onderzoek.
Bij het voornemen en het gedrag kan de vermeende uitvoerbaarheid een rol spelen.
De vermeende uitvoerbaarheid kan eigenlijk alleen een negatieve invloed hebben
op voornemen of gedrag. Als iemand een sterke wens heeft om een kind te
hebben, maar meent dat het daadwerkelijk krijgen ervan nog niet mogelijk is,
bijvoorbeeld vanwege huisvestings- of financiële redenen, of een onwelwillende
partner, dan zal deze wens zich niet snel omzetten in een voornemen vanwege de
inhiberende werking van de vermeende uitvoerbaarheid. Het kan echter ook zijn
dat de attitude ten aanzien van het hebben van kinderen erdoor wordt bijgesteld.
De invloed van de venneende uitvoerbaarheid op het gedrag moeten we
letterlijker opvatten. Het kan gaan om een onmogelijkheid gemeenschap te hebben,
om de onbereikbaarheid of onbetaalbaarheidvan bepaalde proconceptievemaatregelen of om onbehandelbare onvruchtbaarheid, waardoor het proberen om kinderen
te krijgen geen zin meer heeft.
.
De intensiteit van de manifeste kinderwens
Men kan zich voorstellen dat iemand zegt wel kinderen te willen (men is expliciet
gemotiveerd, heeft een wens), en wellicht zelfs ook wel snel, maar niet van harte.
Er is daarom, behalve het tijdsaspect dat aan een manifeste kinderwens is verbonden, nog een aspect dat interessant is, namelijk de intensiteit van de wens. Bij een
bedongen kinderwens is er, zoals gezegd, geen sprake van een eigen wens (de
intensiteit van die wens is nul), maar wel van een voornemen. In andere gevallen
is er sprake van een wens, met een bepaalde sterkte. Die sterkte wordt uitgedrukt
in het aantal kinderen dat men wil (cf. child-number desire van Miller), dat op
zijn beurt mede wordt bepaald door de sterkte van de positieve en de negatieve
attituden, kortweg de voor- en nadelen, ten aanzien van het krijgen van kinderen.
Men kan heel graag kinderen willen, maar wel pas over drie à vier jaar. Dan heeft
men, ondanks de twijfel over de planning, een wens, en sterke voordeel- en
zwakke nadeel-attituden. Men kan ook zeggen dat het niet echt hoeft, en zeker
niet binnen vier jaar. Dan twijfelt men, heeft geen of een geringe wens, en sterke
nadeel- en zwakke voordeel-attituden.
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De aard van de manifeste kinderwens
Van Balen ( 1991) onderscheidt naast de intensiteit ook de aard van de kinderwens.
De aard verwijst naar de reden van de kinderwens. Van Balen noemt zes mogelijke
redenen om kinderen te willen: geluk en affectie, welzijn, identiteit, ouderschap,
continuïteit en zekerheid, en sociale controle. Deze indeling is ook terug te vinden
in het Nationaal Onderzoek van Ouderschapsmotivatie (het wovoM) (Niphuis-Nell,
1981). Er zijn natuurlijk andere indelingen mogelijk. Bijvoorbeeld die van Rabin
(Rabin, 1965; Rabin 8c Greene, 1968) die vier typen motivaties noemt: altruïstische, fatalistische, narcistische en instrumentele. Hoffinann 8c Hoffmann (1973)
noemen onder andere status, identiteit, ego-expansie, onsterfelijkheid, moraal,
religie, altruïsme, vriendelijkheid, nieuwheid, plezier, creativiteit, prestige, macht,
competitie en economisch nut. (Zie ook Den Bandt, 1982: 336 voor een redelijk
uitputtend overzicht van voor- en nadelen.)
Uit eerder onderzoek van mijzelf kwamen zes categorieënnaar voren (Jacobs,
1995): drie die betrekking hebben op de positieve kanten van kinderen krijgen,
en drie op de negatieve kanten. De eerste verzameling vragen bleek te verdelen
in affectieve, instrumentele en situationele aspecten, de tweede in vrijheidsbeperkingen, verantwoordelijkheidsaspecten en praktische bezwaren. De affectieve
aspecten verwijzen naar de meer emotionele kanten van het ouderschap, zoals
liefde en genegenheid geven en de verzorging van het kind. Instrumentele aspecten
hebben betrekking op het bereiken van een of ander doel, zoals een verrijking van
de relatie, het kunnen laten voortbestaan van de familienaam en het geven van
(meer) zin aan het leven. De situationele aspecten zijn externe redenen om kinderen te willen, zoals de mening van familie en~of vrienden, en de fatalistische
`motieven', zoals `het hoort erbij' of `mijn vrouw wil het zo graag'. Onder
vrijheidsbeperkingen wordt enerzijds de beknotting in vrije tijd verstaan, anderzijds
de zogenoemde opportunity costs, ofwel een beperking in carrièremogelijkheden.
Verantwoordelijkheid verwijst naar een gevoel de opvoeding en verzorging van
het kind ( nog) niet aan te kunnen. De praktische bezwaren ten slotte zijn een te
klein huis, beperkte financiële middelen en - wat curieus misschien -`de toestand
in de wereld'. Deze indeling is gebaseerd op een principale-componentenanalyse
van een vragenlijst over voor- en nadelen van kinderen krijgen, die is afgenomen
bij 177 mannen (Jacobs, 1995).
Affectieve en instrumentele aspecten vallen onder de noemer `voordelen van
het hebben van kinderen'. Vrijheidsbeperking en verantwoordelijkheid worden
geschaard onder `nadelen van het hebben van kinderen', situationele aspecten
onder `subjectieve norm' en praktische bezwaren onder `vermeende uitvoerbaarheid'.
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Conclusie
Het belangrijkste aspect van de kinderwens is de timing. Is er sprake van een
kinderwens, maar is deze niet verbonden met een planning, dan is er sprake van
een latente kinderwens. Latente kinderwens, factoren uit de levensloop en een
aantal sociaal-demografische variabelen behoren tot de dispositie om kinderen te
krijgen. Iemand heeft een manifeste kinderwens als men expliciet gemotiveerd is
of een planning voor de geboorte van het eerste kind heeft. De intensiteit van de
kinderwens wordt onder meer bepaald door de sterkte van de attituden die betrekking hebben op het krijgen van kinderen en door het aantal kinderen dat men wil.
Behalve de intensiteit en het tijdsaspect is er de aard van een kinderwens. Onder
de aard van een kinderwens wordt het karakter van de vermeende voor- en nadelen
van het hebben van kinderen verstaan. De aard van de kinderwens verwijst dus
vooral naar de betekenis die het hebben van kinderen voor iemand heeft.
Afhankelijke variabele van het onderzoek is het `instrumenteel handelen', het
daadwerkelijk proberen kinderen te krijgen. Het gaat hierbij alleen om antíconceptiegebruik. De mogelijkheid van het nemen van proconceptieve maatregelen is om
pragmatische redenen buiten beschouwing gelaten.
3.3

Vaderschapsopvattingen

Het vaderschap verandert. Het verandert op medisch en juridisch gebied, het
verandert als instituut, het wordt anders ervaren, en al deze veranderingen grijpen
op elkaar in (Van Dongen, Frinking 8c Jacobs, 1995). Het is interessant om te
onderzoeken wat de veranderingen zijn, hoe dat gebeurt en wat daarvan de
effecten zijn. In de westerse wereld verrijst een `moderne vader', waarbij we
modern kunnen opvatten in de meest letterlijke betekenis van `passend bij of
geneigd tot de nieuwste opvattingen'.

Hier zal worden bekeken hoe die nieuwste opvattingen zich verhouden tot oude
opvattingen, en vooral wat voor effecten het tegelijkertijd bestaan van oude en
moderne opvattingen in de huidige samenleving kan hebben op het individu.
In de meest ruime betekenis verwijzen de vaderschapsopvattingen naar de
voorstelling die een man heeft over zijn rol bij het grootbrengen van (zijn)
kinderen. De haakjes om het woord `zijn' wijzen op een belangrijk verschil. Er
kan een discrepantie bestaan tussen idealen en praktijken, ofwel tussen opvattingen
over het grootbrengen van kinderen in het algemeen, en opvattingen over het
grootbrengen van eigen kinderen (cf. Knijn, 1990, 1993). Het bestaan van een
discrepantie maakt het scheiden van idealen en praktijken, of van wensen en
omstandigheden niet altijd even gemakkelijk. Wensen passen zich immers vaak
snel aan de omstandigheden aan. Toch is het van belang om bij het onderzoek naar
vaderschap die scheidslijn tussen ideaal en praktijk te traceren. De wensen over
het vaderschap kunnen, zo laat zich raden, een scala aan ideeën behelzen, uiteen-
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lopend van het ontbreken van enige vooropgezette mening tot een zeer gedetailleerd beeld van de te vervullen rol in opvoeding en verzorging van het (toekomstig) kind. De mogelijkheden om die wensen te realiseren zijn minstens zo
gevarieerd, en alleen al daarom is juist de interactie tussen idealen en praktijken
interessant.

Er zijn drie belangrijke, onderling sterk afhankelijke, begrippen bij onderzoek
naar vaderschapsopvattingen aan te wijzen. Deze zijn zorg, arbeid en genderidentiteit.
Zorg
In vroeger eeuwen speelde de zorg voor kinderen nauwelijks een rol in het
vaderschap. Het patriarchaat, zoals dat bestond ten tijde van het Romeinse Rijk,
billijkte een almachtige paterfamilias. Met het verzorgen van zijn kroost hield
deze man zich niet bezig. Kinderen werden verzorgd door de vrouw of uitbesteed
aan een min. Het vaderschap uit die tijd is te vergelijken met een vorm van
heerschappij (Stearns, 1991; Knibiehler, 1995). De opvatting van de vader als
heerser zal nog lang blijven bestaan. Sir Robert Filmer schrijft in de 17` eeuw een
traktaat, getiteld Patriarcha,waarin hij het beschikkingsrecht over de kinderen
nog uitsluitend aan de vader toekent. Van vaderlijke plichten is nog geen sprake.
Het is Rousseau, in zijn boek Emile ou de 1'Education uit 1762, die de vader de
rol van opvoeder toebedeelt.s In de jaren vijftig van deze eeuw begint de vader
zich verantwoordelijk te voelen voor een vorm van zorg. Dit verantwoordelijkheidsgevoel uit zich eerst vooral tot zorgen dat er voldoende geld verdiend wordt
en dat het huishouden `loopt'. Pas na de tweede feministische golf, en mede als
gevolg daarvan, wijden meer en meer mannen zich aan andere aspecten van zorg
(May á Strikwerda, 1991). Een en ander neemt niet weg dat de paterfamilias
van weleer nog na-echoot, ook in het moderne vaderschapsbeeld (Knibiehler,
1995 ).
Zorg is een belangrijk aspect bij onderzoek naar het hedendaagse (moderne)
vaderschap. Er zijn enkele vormen van zorg te onderscheiden. In de eerste plaats
is er de betekenis van (kinder)verzorging, maar er is ook zorgen om, een vorm
van bezorgdheid, en zorgen dat, regelen dat de zorg in orde komt. De volgorde
zorgen om, zorgen dat en zorgen voor duidt op een toenemende betrokkenheid
bij het object van zorg (Fisher ~ Tronto, 1990; Van Dongen, 1995).
De vorm en de hoeveelheid zorg die een vader aan zijn kind(eren) besteedt,
bepaalt in hoge mate tot welk type vader hij behoort. Er zijn grosso modo twee

5 Het boek Emite bevat als grondstellingen: het kind opvoeden door en voor de vrijheid, het kind
geven wat des kinds is, de opvoeding van het hart gaat boven die van het verstand en de kennis is van
minder belang dan de oefening van het oordeel. Overigens heeft Rousseau zijn eigen vijf kinderen naar
een vondelingengesticht gebracht, een daad waar hij later wroeging over kreeg.
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typen vaders: een traditioneel en een modern type. Beide typen zijn gebaseerd op
vaderschapsbeeldendie in de samenleving heersen. Het traditionele vaderschapsbeeld is dat van de vader uit de jaren vijftig, de kostwinner. Het is de vader op
afstand. Hij is autoritair, opvoeder en voorbeeld. Het moderne vaderschapsbeeld
is veel minder duidelijk en wordt vooralsnog voornamelijk gevormd door reclame,
televisieprogramma's en tijdschriften die op zoek zijn naar `trends'. Dat de
moderne vader meer betrokken is bij zijn kinderen en dus meer tijd aan zorg
besteedt, is wel duidelijk (cf. Russel8z Radin, 1983; Lamb, 1986). Uit het Nederlandse onderzoek dat is gedaan naar de rol van de man in de zorg voor zijn
kinderen, het zogenoemde tijdbestedingsonderzoek, blijkt dat zijn participatie in
de zorg langzaam maar zeker toeneemt (Tavecchio 8c Van IJzendoorn, 1982;
Oudijk, 1986; Morée, 1988; Duindam, 1993, 1997; De Jong 8c De Olde, 1994).
De moderne man wil wel voor zijn kinderen zorgen, maar wat daarvan terecht
komt staat daarmee doorgaans niet in verhouding. In dit onderzoek wordt vooral
gekeken naar de verzorgingsbehoefte van de man.
Arbeid
Nauw verwant met zorg is arbeid. Veel vormen van zorg zijn te vergelijken met
arbeid, terwijl niet veel arbeid zorg is.
Om hierin enige duidelijk te krijgen, is definíëring van begrippen gewenst.Er
zijn twee soorten arbeid: betaalde en onbetaalde arbeid. Betaalde arbeid vindt
doorgaans buitenshuis plaats en onbetaalde arbeid binnenshuis. Betaalde arbeid
is vrij eenvoudig te definiëren. We kunnen volstaan met een omschrijving in
termen van bestede uren aan werk waar normaal gesproken een vergoeding
tegenover staat. De woorden `normaal gesproken' zijn van belang om de betaalde
arbeid te kunnen blijven onderscheiden van de onbetaalde arbeid, als iemand niethuishoudelijk werk doet, maar er niet voor betaald krijgt. Een voorbeeld hiervan
is het geval van de ondernemer die wel werkt maar (nog) geen omzet heeft.
Onbetaalde arbeid wordt hier gedefinieerd als het kinderverzorgings- én
huishoudelijk werk, dat, gegeven de normen van het individu en mensen uit de
naaste omgeving, gedaan moet worden. Men kan zich nu afvragen of de duivenmelker die zijn -til schoonmaakt daarmee ook onbetaalde arbeid verricht, of de
moeder die haar pasgeborene naar bed brengt, of de vader die met zijn zoon mee
gaat voetballen. Veel onderzoek omschrijft onbetaalde arbeid direct in taken. Van
der Lippe (1993) bijvoorbeeld rekent - in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Sociaal
en Cultureel Planbureau, dat veel tijdbestedingsonderzoekverricht- het doen van
boodschappen tot de strikt huishoudelijke bezigheden, maar doe-het-zelf-werkzaamheden `vanwege hun vrije-tijdskarakter' weer niet. Uiteindelijk blijven voor
Van der Lippe boodschappen doen, verzorgen van de voeding, verzorgen van de
woning, verzorgen van kleding en schoeisel, directe zorg voor kinderen en
begeleiding van kinderen over.
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De mceilijkheid schuilt in de te trekken grens tussen de `leuke' vrije-tijdsbesteding
en de `niet-leuke' arbeid.b
Om de zaken niet nodeloos ingewikkeld te maken, wordt in dit
onderzoek
alleen gekeken naar betaalde arbeid enerzijds, en huishoudelijk- en kinderverzorgingswerk anderzijds.
Uit onderzoek van Knijn, Van Nunen en Van der Avort (1994) naar `zorgend
vaderschap' bleek dat betaalde en onbetaalde arbeid niet zonder meer complementair zijn. De verdeling van taken gebeurt lang niet altijd op basis van beschikbare
tijd voor het een of het ander. Een man die minder uren werkt dan zijn partner,
besteedt niet per se meer (of zelfs maar evenveel) tijd aan vercorgende of huishoudelijke taken. Aan de andere kant komt het voor dat een man met een voltijdbaan
toch veel verzorgend en huishoudelijk werk verricht. De verdeling van taken
tussen man en vrouw is in de eerste plaats afhankelijk van de identificatie met een
sekserolstereotype, ofwel de gender-identiteit van beide seksen. Als een man zich
identificeert met een traditionele sekserol dan is de kans groot dat hij een klein
aandeel in de kinderverzorging en (vooral) huishoudelijk werk heeft. Verlies van
betaald werk wordt in dat geval als aantasting van de mannelijke identiteit ervaren
en vormt geen aanleiding om huishoudelijke, van oudsher als vrouwelijk omschreven, taken te gaan doen. Het is mede daarom van belang een verzorgingsbehoefte
los te zien van een werkbehoefte. Het begrip `arbeid' wordt dus enerzijds uitgedrukt in het aantal uren dat de man besteedt aan betaald werk en anderzijds in zijn
werkbehoefte.
Gender-identiteit
Er is, zoals gezegd, sprake van een `nieuwe vader'. Deze nieuwe vader is eneczijds
apocrief, anderzijds reeds de norm (Lewis 8c O'Brien, 1987; Hochschild, 1995).
Er zijn nog te weinig voorbeelden, er is nog geen geïnstitutionaliseerd idee van
hem. De nieuwe vader verkeert daarom in een vacuum, of, om met de woorden
van Knijn (1995) te spreken, in een crisis. Deze crisis wordt voor een belangrijk
deel veroorzaakt door de schijnbare - maar daarom niet minder realistische onverenigbaarheid van de nieuwe zorgende vader met het traditionele geïnstitutionaliseerde vaderschapsbeeld.

`The process of change has different repercussions for different types of
fathers, depending on their social and economic position, their ability to
change, their resistance to the loss of certainties, their capacity to change

6 De verdeling tussen betaalde arbeid en zorg- en huishoudelijke taken vormt een onderzoeksgebied
op zichzelf en wordt hier niet in extenso besproken. De géinteresseerde lezer zij, qua recent ondeacek
van eigen bodem, venvezen naar bijvoorbeeld Droogleever Fortuijn, 1993, Mozes-Philips 8c Wester,
1993, De Jong 8c De Olde, 1994.
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set habits, and their emotional stability. The crucial factor, however, is
masculine gender identity.' (Knijn, 1995: 17).
Welke rol een vader (maar ook een moeder, of een kinderloze maar wel samenwonende man of vrouw) zich aanmeet ten aanzien van zorgen en werken is in hoge
mate afhankelijk van iemands gender-identiteit'. Een gender-identiteit ontwikkelt
men voor het grootste deel gedurende de vroege jeugd en de adolescentie. De
gender-identiteit is de neerslag van socialisatieprocessen, zoals identificatie met
en internalisatie van gedrag van ouders en van mogelijke anderen die een rol
spelen in het jonge leven, maar ook daarna (Parsons óc Bales, 1955; Chodorow,
1978; Gerson, 1985). Is de gender-identiteit eenmaal ontwikkeld, dan verandert
zij in de regel moeilijk (Steggerda, 1990). Gender-identiteit is in feite een uiterst
subjectief begtip. Bekker (1993) benadrukt daarom het belang van de beleving van
gender. De belangrijkste vraag moet zijn hoe personen betekenissen die voor hen
verbonden zijn met hun sekse vertalen in hun zelft~eeld (ibid. 319). Het gaat erom
hoe mannelijk of hoe vrouwelijk men zich voelt, in vergelijking met de omgeving.
Dit maakt het ingewikkeld om gender-identiteit te meten, want het is al moeilijk
vast te stellen wat precies mannelijk en wat vrouwelijk is, laat staan dat men een
betrouwbare maat zou kunnen krijgen voor hoe deze seksestereotypen zich
verhouden tot de individuele omgeving. Bekker pleit voor het gebruik van een
meetinstrument voor gender-identiteit dat niet algemeen is, maar gericht op het
onderwerp van het onderzoek.
Een dergelijke methode wordt in dit onderzoek gehanteerd. De gender-identiteit
wordt bekeken voorzover zij betrekking heeft op het vaderschap. Bovendien richt
het onderzoek zich op de beleving van de gender-identiteit in de sociale context.
Gender-identiteit in een specifieke sociale context wordt daarbij geïnterpreteerd
als sekserol. Willemsen omschrijft een sekserol als `een stelsel van normatieve
verwachtingen over het gedrag van vrouwen en mannen, zoals dat voorkomt in
een bepaalde cultuurhistorische context' (1992: 74). Omdat er meer mannen dan
vrouwen buitenshuis werken, relateert men buitenshuis werken aan mannelijkheid
en derhalve ook aan mannelijke eigenschappen zoals taakgerichtheid en zakelijkheid. Omdat meer vrouwen huisvrouw zijn dan mannen huisman, zijn kinderverzorging en huishoudelijk werk gerelateerd aan vrouwen, inclusief de meer vrouwelijke eigenschappenzoals emotioneel en gevoelig zijn. Bij mannen kunnen we een
relatief mannelijke gender-identiteit dus aanduiden als een traditionele sekserol,
en een relatief vrouwelijke gender-identiteit als een moderne sekserol. Een androgyne ofwel egalitaire sekserol voor mannen en vrouwen is het (moderne) ideaal.

' Er bestaat venvarring over de te gebruiken termen. Men spreekt over sekse en gender en over
rol en identiteit. Daar iemands identiteit gezien kan worden als de verzameling van iemands mllen,
wordt hier gesproken van een rol in het specifieke geval en van een identiteit in het algemene geval.
Sekse verwijst naar een biologische categorie en gender naar een sociale categorie of `constructie'.
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Hochschild (1989) noemt drie niveaus waarop een controverse tussen een traditionele versus een egalitaire sekserol zich kan afspelen, namelijk op het niveau van
wat men zou willen, wat men zou moeten en hoe men zich daarbij voelt. Het `hoe
men zich daarbij voelt' duidt op een mogelijk conflict dat kan ontstaan tussen
oude en nieuwe norm. Het conflict kan zich binnen de persoon in kwestie afspelen
of erbuiten, in de omgang met anderen. In het eerste geval is het beter te spreken
van een incongruentie (cf. Tazelaar, 1983), in het tweede geval kunnen we ons
houden aan de term conflict. Een incongruentie kan ontstaan als men in staat is
de nieuwe norm van de zorgende vader te ontwaren, daaraan ook graag gehoor
zou willen geven, maar behept is met diepgewortelde traditionele opvattingen, als
uiting van een masculiene gender-identiteit. De geïnstitutionaliseerde traditionele
vader is verbonden met `het gelijk' en dus met macht, en men moet van goeden
huize komen om de vertrouwde machtspositie op te geven, zonder daar direct
nieuwe zekerheid en macht voor terug te krijgen. De veelal verborgen machtsstructuren houden zodoende de seksestereotypen in stand, en vice versa (Komter, 1992).
Een incongruentie kan ook ontstaan als iemand een modernere, meer egalitaire
gender-identiteit heeft, dan hij meent dat de omgeving van hem verwacht. De 2
à 3 procent huismannen die er op het ogenblik is, bijvoorbeeld, heeft het vooralsnog moeilijk aan de nieuw verworven status maatschappelijk aanzien te ontlenen
(Duindam, 1993). Een oplossing voor de incongruentie is mogelijk door cognitieve-dissonantiereductiemechanismenzoals rationaliseren en extern attribueren.
Immers, een identiteit verandert men doorgaans niet gemakkelijk, en de omgeving
ook niet. Wellicht dat men de perceptie van de norm bijstelt.

Een externe incongruentie, ofwel een conflict, ontstaat door een volharden in
de traditionele of egalitaire overtuiging, ondanks de tegenovergestelde mening of
overtuiging van direct betrokkenen, waaronder, als niet onbelangrijke voorbeelden,
de partner en de werkgever. Men kan streven naar een oplossing van een conflict
door overleg en onderhandelen.
Verantwoordelijkheid
Van belang zijn dus niet alleen de idealen en praktijken ten aanzien van zorgen
en werken, maar ook de gender-identiteit. Deze begrippen komen samen in het
begrip verantwoordelijkheid. We kunnen ook spreken van gezinsverantwoordelijkheid: hoeveel en welke vorm van verantwoordelijkheid is de man bereid te nemen
voor zijn partner, kind(eren) en zichzelf, kortom voor het gezin?
Komter (1990) onderscheidt drie vormen van verantwoordelijkheid: aansprakelijkheid, de toedeling van taken en bevoegdheden en de deugdzaamheid waarmee
men zich van die taken kwijt, door haar morele verantwoordelijkheid genoemd.
Elk van deze vormen van verantwoordelijkheid is verbonden met macht. Veelal
gaat het hier om een impliciete vonn van macht: `de macht van de vanzelfsprekendheid' (Komter, 1985). Een ongelijke verdeling van taken binnens- en buitens54

huis tussen man en vrouw is vaak het gevolg van een impliciete ongelijke machtsverhouding tussen man en vrouw. In het oude vaderschapsbeeld heeft de man de
(al dan niet impliciete) macht. Deze ongelijke machtsverhouding ligt verankerd
in en wordt gereproduceerd door de westerse samenleving en hoeft daarom niet
als onrechtvaardig beleefd te worden (Hochschild, 1989). Iemand die macht
gebruikt is aansprakelijk, maar iemand die macht uitoefent zonder zich daarvan
bewust te zijn, kan men niet aansprakelijk stellen. Bewustwording is dus een
belangrijk middel om de machthebber aansprakelijk te kunnen stellen. Nu ontbreekt het vrijwel niemand meer aan kennis over `hoe het zou moeten' (zie
bijvoorbeeld SCP, 1996: 502). Als men weet wat de moderne norm is (een
egalitaire verdeling van taken), het daarmee eens is, maar ook de eventuele
discrepantie met de feitelijke eigen situatie ziet, dan is men aansprakelijk. Als het
aansprakelijk stellen niet door een ander wordt gedaan, dan zal de persoon het zelf
moeten doen, hierbij afgaande op zijn verantwoordelijkheidsgevoel.
Wordt het aansprakelijk stellen door iemand anders gedaan (bijvoorbeeld de
partner) dan kan er een conflict tussen de betrokkenen ontstaan. Stelt men zichzelf
aansprakelijk dan is er sprake van, wat ik hier genoemd heb, een incongruentie.
Het is interessant om te weten hoe men met het conflict of de incongruentie
omgaat. Legt men zich erbij neer, of probeert men de situatie te veranderen? Zich
erbij neerleggen zou betekenen dat men, ofschoon aansprakelijk, niets verandert
aan de ornstandigheden zoals die zijn. De situatie veranderen kan betekenen dat
geprobeerd wordt om conflict of incongruentie op te lossen door bijstelling van
hetzij de opvattingen, hetzij de handelingen. Bijstelling van de opvattingen kan,
behalve op arbeid en zorg, ook betrekking hebben op de kinderwens. Het hebben
van kinderen brengt immers meer zorgtaken met zich mee, en daarmee, als men
zich tenminste verantwoordelijk voelt, een grotere aansprakelijkheid en dus
mogelijk ook conflict en~of incongruentie. Een grotere incongruentie en~of
conflict zou kunnen leiden tot een geringere, of minder acute, kinderwens. Op dit
punt grijpen vaderschapsopvattingen en kinderwens op elkaar in.
Het is de manier waarop eigen idealen en wensen in verhouding staan tot de
omgeving die bepaalt of een conflict en~of een incongruentie kunnen ontstaan.
Aan de wenskant staan de verzorgingsbehoefte en de werkbehoefte, en veelal ook
de carrièreaspiraties. Aan de overkant staat de gender-identiteit die, tezamen met
wat mogelijk is, het gedrag mede bepaalt.
Incongruentie en conflict
Het moge nu in theorie duidelijk zijn wanneer conflicten en incongruenties kunnen
ontstaan. Voor de praktijk van het onderzoek is het nodig te kunnen bepalen
wanneerprecies een incongruentie of een conflict kan ontstaan. Een incongruentie
kan ontstaan als de gender-identiteit van een persoon op gespannen voet staat met
de ideeën die die persoon heeft over de heersende norm. Een ijkpunt voor de mate
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van traditionaliteit of moderniteit van de norm of de gender-identiteit is niet te
geven. Ieder individu ervaart de norm anders, en daarmee ook de eventuele
discrepantie daarvan met de eigen opvattingen, c.q. identiteit.
Het is voor de onderzoeker dus niet eenvoudig om een indruk te krijgen van
de mate van incongruentie bij een individu. Zoals gezegd zou het individu de
ervaren incongruentie kunnen minimaliseren door middel van attributie- en cognitieve-dissonantiereductiemechanismen (T'azelaar, 1983). De onderzoeker kan het
vóórkomen van deze mechanismen vaststellen door discrepanties in beweringen
over gepercipieerde norm8 en gender-identiteit te traceren.
Omdat gender-identiteit en gepercipieerde norm als zodanig niet of moeilijk
betrouwbaar gemeten kunnen worden, mceten we uitwijken naar wat eenvoudiger,
maar wel doeltreffender methoden. We stappen af van het brede en relatieve
karakter van beide begrippen en zoeken naar discrepanties tussen sekse-identiteit
en sekserolopvatting. Sekse-ídentiteit moet worden gezien als de identificatie van
de man met het mannelijk stereotype. Uit de sekse-identiteit kunnen opvattingen
voortvloeien over verscheidene te vervullen rollen. In dit onderzoek gaat het om
de vaderschapsrol, toegespitst op de taakverdeling tussen man en vrouw. De
meningen daarover worden sekserol(opvattingen) genoemd. Een sekse-identiteit
wordt gezien als de dispositie op basis waarvan men zijn sekserol ten aanzien van
de taakverdeling baseert, gegeven de heersende nonnen hierover. Verschillen
tussen sekse-identiteit en sekserolopvatting duiden zodoende op een invloed van
de heersende norm over de te vervullen rol die niet overeenstemt met de sekseidentiteit, en het bestaan van een incongruentie is daarmee een feit.
Heeft men zich op grond van de sekse-identiteit, de sekserolopvatting, en al dan
niet een ervaren incongruentie een ideaal gevormd van de taakverdeling tussen
man en vrouw, dan is er nog een stap te nemen: de realisering van dat ideaal. Een
gewenst traditioneel beeld kan stuiten op bezwaren van de partner, een gewenst
modern~egalitair beeld kan qua uitvoering ervan belemmerd worden door omstandigheden, de werkgever bijvoorbeeld. Een conflict kan ontstaan als verz,orgingsbehoefte en werkbehoefte, kortom de idealen over het eigen vaderschap, en de naaste
omgeving ( partner, werk) op gespannen voet met elkaar staan. Schematisch ziet
de `theorie van incongruenties en conflicten' er uit als is weergegeven in figuur
3.2.

e Het is van belang om `gepercipieerde nonn' te onderscheiden van de tot nu toe gebruikte term
`subjectieve norm'. Deze variabele werd tot nu toe steeds beschreven als `de vermeende mening van
naasten over gedrag x'. Nu, bij de beschrijving van het begrip `vaderschapsopvattingen', komt er een
betekenis van deze variabele bij, namelijk de `geper~cipieerde norm', later ook vermeende algemene
norm genoemd.
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Sekse-identiteit en sekserolopvatting
en een mogelijke incongruentie
Sekse-identiteit

daartussen in samenspel met incongruentiereductiemechanismerí~epalen iemands vaderschapsideaal. Dit
ideaal en de naaste omgeving, zijn-

aeKSeroiopvamng

de de werkomgeving en wensen van
de partner ten aanzien van zorgen
en werken, in combinatie met een
mogelijk conflict dat kan ontstaan
door tegenstrijdige belangen, bepalen de vaderschapspraktijk. De
eventuele aanwezigheid van incon-

gruentie kan, met de voor dit onderzoek beschikbare gegevens, bij
zowel kinderlozen als vaders worden vastgesteld. Conflicten kunnen
alleen bij vaders worden aange-
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~
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Ideaal mbt
werken en zorgen
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Figuur 3.2 - Grafische voorstelling van 'de
theorie van incongruenties en conflicten'

toond, omdat er bij kinderlozen nog geen sprake is van een vaderschapspraktijk.
McHale 8r. Crouter (1992) vonden in een onderzoek naar sekserolattituden en de
werkelijke taakverdeling binnen huishoudens aanwijzingen voor het bestaan van
conflicten over ideaal en praktijk. Het bleek dat mannen met een traditionele
sekserolopvatting die desondanks, `door omstandigheden gedwongen', veel
onbetaalde arbeid verrichtten aanmerkelijk minder gelukkig waren met hun
huwelijk dan een controlegroep. Dit gold ook voor vrouwen met moderne sekserolopvattingen die nochtans in een traditioneel keurslijf werden geacht te functioneren.

3.4

Een conceptueel model voor de vaderschapsopvattingen

De verscheidenheid aan mogelijkheden voor conflicten en incongruenties, de
diffuse beleving van verantwoordelijkheid met haar ambivalente en verborgen
machtsstructuren, de onmogelijkheid van het aanbrengen van strakke conceptuele
scheidingen tussen gender-identiteit, zorg- en werkbehoefte maken het tot een
moeilijke opgave om tot een eenduidige beschrijving te komen van de vaderschapsopvattingen. In een poging om deze kluwen van verbanden te ontrafelen,
lijkt het zinnig om in eerste instantie beschrijvend te werk te gaan. De belangrijkste vragen zijn:
1. Wat zijn de idealen en wat zijn de praktijken met betrekking tot zorg en
arbeid?
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2. Hce verhoudt zich dat tot de sekse-identiteit, de sekserolopvatting en de directe
omgeving, zijnde met name de partner en de werkgever?

3. Is er sprake van een incongruentie of een conflict of beide?
4. Zo ja: heeft dat invloed op de kinderwens?
In dit onderzoek wordt verondersteld dat een incongruentie of een conflict (of
beide) invloed kan hebben op de kinderwens. Immers, de komst van een kind
brengt veel zorgarbeid met zich mee, waardoor incongruenties of conflicten
kunnen ontstaan. De neiging incongruenties en conflicten te verminderen zou
kunnen leiden tot aanpassing van vaderschapsideaal en -praktijk, maar ook tot het
vermijden ervan door (voorlopig) geen kinderen te krijgen.
Vaderschapsopvattingen en the theory of planned behavior
We keren terug naar de drie begrippen die het uitgangspunt vormden voor het
concept vaderschapsopvattingen: arbeid, zorg en gender-identiteit. Arbeid en zorg
krijgen een voor het onderr.oek zinvolle betekenis door te spreken van een werkbehoefte en een verzorgingsbehoefte, beide uitgedrukt als attitude. Het gaat hier om
het ideaal dat men erover heeft, een ideaal dat niet altijd te verwezenlijken is als
gevolg van omstandigheden of praktische bezwaren, ofwel de (vermeende)
uitvoerbaarheid. Het ideaal wordt beïnvlced door de gender-identiteit, ten behceve
van dit onderzcek vertaald in sekse-identiteit en sekserolopvatting. Sekse-identiteit
wordt gezien als dispositie en sekserolopvatting als subjectieve norm.

Wens, voornemen en gedrag hebben geen functie voor het beschrijven van de
vaderschapsopvattingen. Het gaat er uiteindelijk om te bekijken wat voor invloed
vaderschapsopvattingen hebben op de kinderwens. Deze invloed kan direct zijn,
zoals `een traditioneel ideaal over de taakverdeling bekort de planning voor de
geboorte van het eerste kind', of indirect, zoals `een incongruentie tussen norm
en dispositie verlengt de planning'. De koppeling van vaderschapsopvattingen met
kinderwens wordt gelegd met de variabelen voornemen en (anticonceptie)gedrag.
3.5

Conclusie

Het conceptueel model - de aangepaste versie van de theory ofplanned behavior wordt op twee manieren gebruikt. In de eerste plaats als causaal model voor alle
hier genoemde aspecten van de kinderwens, en in de tweede plaats als causaal
model voor de invloed van de vaderschapsopvattingen op de kinderwens. Toetsing
van het model heeft alleen zin als het betrekking heeft op één vorm van gedrag,
in dit geval dus `kinderen krijgen'. Bij de vergelijking van vaderschapsopvattingen
en kinderwens heeft toetsing in strikte zin dus weinig nut; het model dient hier
slechts als leidraad.
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Tabel 3.1 - De concepten ui[ de aangepaste versie van de theory of planned behavior en hun
inhoud (operationele definities).
Inhoud

Concept
Dispositie

Kinderwens
Vaderschapsopvattingen

Latente kinderwens, fadoren uit de levensloop
Sekse-identiteit

Subjedieve
norm

Kinderwens

Mening van naasten ten aanzien van kinderen
krijgen
Vermeende algemene norm ten aanzien van
kinderen hebben
Sekserolopvatting
Mening van naasten ten aanzien van sekserol

Vaderschapsopvattingen

Attitude

Kinderwens
Vaderschapsopvattingen

Vermeende
uitvcerbaarheid

Kinderwens

Vaderschapsopvattingen

Vermeende voordelen van kinderen hebben
Vermeende nadelen van kinderen hebben
Verzorgings- en werkbehcefte, uitgedrukt als
verwachte taakverdeling na de geboorte van het
eerste kind
Vruchtbaarheid van betrokkene en van diens
partner
Medewerking van de partner
Financiële middelen en huisvesting (budgetrestricties)
Tijdrestridies~'opportunity costs'
Exteme belemmeringen voor het combineren van
werken en zorgen: rol van de werkgever en kinderopvang

Wens

Kinderwens

Gewenst aantal kinderen

Voornemen

Kinderwens

Planning

Gedrag

Kinderwens

Anticonceptiegebruik

De gebruikte variabelen zijn verkort weergegeven in tabel 3.1. Latente kinderwens,
manifeste kinderwens en vaderschapsopvattingen zijn verdeeld in de onderdelen
die passen bij de concepten van het attitudemodel dat in het vorige hoofdstuk is
besproken.
Figuur 3.3 toont het conceptueel model zoals het in het hiernavolgende zal
worden gebruikt. Het ziet er nagenceg hetzelfde uit als het model dat in hoofdstuk
twee besproken is (figuur 2.4). Maar er zijn enkele verschillen. De door Ajzen
veronderstelde verbanden tussen subjectieve norm en vermeende uitvoerbaarheid,
van attitude naar subjectieve norm en van attitude naar vermeende uitvoerbaarheid
zijn achterwege gelaten. Vermeende uitvoerbaarheid wordt daarmee, net als
dispositie, een exogene variabele.
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Figuur 3.3 - Conceptueel model

Het is verdedigbaar dat vermeende uitvoerbaarheid, en dan vooral de vermeende
controle die men denkt te hebben over het gedrag, beïnvloed zou kunnen worden
door andere variabelen. Het onderzoeken van die effecten zou echter een andere
- en veel uitgebreidere - onderzceksopzet vereisen. Men zou dan mceten bekijken
hce sterk de vermeende invloed is die men op de omstandigheden die het beoogde
gedrag belemmeren denkt te hebben. Kennis daarover draagt onvoldoende bij aan
de mogelijkheid de onderzoeksvragen te beantwoorden, gegeven de daarvoor
vereiste toename van de complexiteit van het model. Eveneens om redenen van
eenvoud zijn de wederzijdse verbanden tussen vermeende uitvoerbaarheid en
attitude en tussen attitude en subjectieve norm veranderd in enkelvoudige verbanden. Aan een effect van vermeende uitvoerbaarheid op subjectieve norm of
omgekeerd wordt, gegeven de operationalisatie van beide variabelen, weinig
waarde gehecht.
Enige kanttekeningen
De invloed van voornemen op gedrag is met de transversale opzet van dit onderzoek eigenlijk niet goed vast te stellen. Daarvoor is een longitudinale onderzoeksopzet vereist. Een interessante vraag is immers of een korte planning op termijn
aanleiding geeft tot veranderingen in het gebruik van anticonceptie. Deze vraag
zal met dit onderzoek niet kunnen worden beantwoord. Om toch enig licht te
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kunnen werpen op dit verband, wordt het effect van voornemen op gedrag direct
vastgesteld.
De elementen van het model hebben een aanzienlijk ruimere betekenis gekregen
dan die welke ik ben tegengekomen in andere toepassingen. Bij veel onderzoek
dat gebruik maakt van attitudemodellen is een belangrijk doel, zo niet de hoofdzaak, om de toepasbaarheid en juistheid van het model te testen. Hoge proporties
verklaarde variantie moeten daarbij garant staan voor een valide model.
In dit hoofdstuk is geprobeerd het attitudemodeí een meer genuanceerde
betekenis te geven. De begrippen, zoals Ajzen en veel onderzoekers in zijn
voetsporen ze hanteren, zijn opgerekt. Dit zal vermoedelijk ten koste zijn gegaan
van de verklarende en voorspellende kracht van het model, maar het komt de
betekenis en de betekenisnuances ervan ten goede. Een model moet zo eenvoudig
mogelijk zijn, en zo complex als nodig. Binnen de exploratieve kaders van een
onderzoek als dit, lijkt het geoorloofd - en zinvol - om binnen het dilemma van
eenvoud en complexiteit iets op te schuiven naar complexiteit.
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4
STEEKPROEF EN VRAGENLIJST

De resultaten van het onderzoek, die in de hoofdstukken vijf en zes worden
beschreven, zijn gebaseerd op de antwoorden op 75 vragen van 471 kinderloze
mannen en 249 vaders. In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe
die mannen zijn geselecteerd en in hoeverre zij vergelijkbaar zijn met de Nederlandse bevolking op enkele globale kenmerken: leeftijd, opleidingsniveau en
burgerlijke staat. Het tweede deel beschrijft de operationalisering van de theoretische concepten en de formulering van de gestelde vragen.
4.1

De onderzoeksgroep

De onderzoekspopulatie
De voor het onderzoek relevante groepen zijn: mannen zonder kinderen (a) en
mannen met kleine kinderen (b). Voordat de steekproef werd getrokken, is de
onderzoekspopulatie zo nauwkeurig mogelijk gedefinieerd. De eerste groep (a)
bestaat uit mannen, ouder dan 18 jaar, die een relatie hebben met een vrouw die
jonger is dan 43 jaar en ouder dan 18 jaar, ten minste een jaar met haar samenwonen en nog geen kind hebben. De tweede groep (b) bestaat uit mannen die een
relatie hebben en samenwonen met een vrouw en met die vrouw een of ineerdere
kinderen hebben jonger dan twee jaar. Deze tweede groep is de controlegroep.
Bij de keuze voor de criteria heeft een aantal overwegingen een rol gespeeld. Er
is gekozen voor mannen die een heteroseksuele relatie hebben, omdat kinderwens
bij homoparen als een aparte problematiek wordt beschouwd (Bozett, 1987). De
te selecteren mannen moeten niet alleen een relatie hebben, maar ook langer dan
een jaar samenwonen. Deze eis is gesteld om er zeker van te zijn dat de relatie
blijvend is, althans lang genoeg duurt om eventueel over kinderen krijgen na te
denken. Onder deze groep mannen zullen zich zowel vaders als kinderloze mannen
bevinden. Voor zowel vaders als kinderlozen is een aparte selectie verricht. Bij
de kinderloze mannen moet hun partner jonger zijn dan 43 jaar. De vrouw dient
immers nog in haar vruchtbare jaren te zijn om `kinderen krijgen' een vraag van
betekenis te laten zijn. Bij vrouwen ouder dan 42 jaar worden nog maar sporadisch
eerste kinderen geboren. De eis dat man en vrouw ouder moeten zijn dan 18 jaar
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is gesteld om twee redenen. De eerste reden is dat de kans groter is dat de relatie
een meer blijvend karakter heeft. De tweede reden is van meer technische aard.
`Gehuwd' is als kwalificatie in het bevolkingsregister opgenomen, maar `samenwonend' niet. Man en vrouw die samenwonen zijn daardoor alleen op te sporen
met de regel `één man en één vrouw wonen op één adres'. Zou men geen leeftijdsgrenzen hanteren, dan zou men bij de steekproeftrekking met deze regel ook
bijvoorbeeld éénoudergezinnen selecteren, hetgeen niet de bedoeling is. Een
mogelijkheid om het aantal irrelevante adressen te minimaliseren is een onderzoekspopulatie van uitsluitend gehuwden nemen. Samenwonenden verschillen
echter van gehuwden op enkele belangrijke demografische kenmerken (Manting
8~c Post, 1995). Zo is de kans dat een samenwonende vrouw een kind krijgt zeven
maal kleiner dan van een gehuwde vrouw van dezelfde leeftijd. Bovendien is
samenwonen een relatievorm die in vrij korte tijd populair is geworden, met name
onder twintigers die nog geen kinderen hebben. Het is daarom van belang ook
samenwonenden in de onderzoekspopulatie op te nemen.
Aan de selectie van de vaders zijn minder stringente eisen gesteld. De vader
diende met partner en kind(eren) al of niet gehuwd samen te wonen. Het kind,
of de kinderen, moet jonger zijn dan twee jaar. Deze leeftijdsgrens is bepaald om
de vaders een geschikte controlegroep te laten zijn. De herinnering aan hoe het
was vóór de geboorte van het eerste kind mag niet te ver zijn weggezakt.
De steekproef

De steekproef is getrokken uit het bevolkingsregister van de gemeente Den Haag.
In dat register stonden ten tijde van de steekproeftrekking circa 442.000 mensen
geregistreerd. De gemeente Den Haag beschikt over een volledig geautomatiseerd
bevolkingsregister, waarmee, in samenwerking met een automatiseringsbedrijf,
relatief ingewikkelde selecties, zoals die voor dit onderzoek, kunnen worden
uitgevoerd. Technische, maar vooral budgettaire restricties verhinderden een
selectie uit verschillende bevolkingsregisters, bijvoorbeeld van enkele grote,
middelgrote en kleine gemeenten. Een steekproef uit het bevolkingsregister van
slechts één stad is uiteraard niet representatiefvoor de Nederlandsebevolking. Zij
is, qua grootte, wel indicatief, en dat wordt, voor een meer exploratief onderzoek
als dit, voldoende geacht.
De keuze voor Den Haag werd gesteund door de verwachting dat het aantal
selectiefouten minimaal zou zijn, omdat Den Haag geen universiteit heeft. In een
stad waar veel studenten wonen, zal de selectie `één man en één vrouw op één
adres' relatief veel treffers opleveren van mannen die wel met een vrouw op
hetzelfde adres wonen ( op kamers of op een etage), maar geen relatie met haar
hebben.
Op 14 februari 1995 zijn 4000 kinderloze mannen geselecteerd, op 15 februari
1000 jonge vaders. Aan 1800 willekeurig gekozen kinderloze mannen en aan 600
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willekeurig gekozen vaders' zijn een vragenlijst, instructiebrief en retourenvelop
verstuurd. De vragenlijsten zijn op vrijdag 24 februari bij de onderzoeksgroep
gearriveerd. Donderdag 9 maart ontvingen degenen die nog niet gerespondeerd
hadden een herinnerings- en aanmcedigingsbrief. Daarbij zat een formulier waarop
men kon aangeven waarom men eventueel niet aan het onderzoek mee wilde, kon
of mocht doen.
Respons
Van de 2400 verstuurde vragenlijsten zijn er, voor zover valt na te gaan, 2382 op
een adres aangekomen. Op de dag dat de herinneringsbrief arriveerde waren 522
vragenlijsten teruggestuurd. 315 daarvan waren ingevuld door kinderloze mannen,
165 door vaders.
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Figuur 4.1 - Bruto en netto responspercentages van kinderloze mannen (type 1)
en vaders (type 2) cumulatief in dagen na aankomst van de enquète.

De overige 42 waren onbruikbaar ingevuld of blanco teruggestuurd. Uiteindelijk
zijn 720 (30,20~0) bruikbaar ingevulde vragenlijsten teruggekomen. 471 (26,43a~o
van 1782) ingevuld door kinderloze mannen, en 249 (41,SOo~o van 600) door
vaders. De totale bruto respons - dat is het percentage respondenten dat iets heeft
laten horen als gevolg van het thuis gestuurd krijgen van de vragenlijst, hetzij door

' Deze selectie is uitgevoerd met behulp van twee lijsten randomgetallen. De ene lijst bestond uit
1800 randomgetallen tussen 1 en 4000, de andere líjst uit 600 randomgetallen tussen 1 en 1000.
Overeenkomst van het randomgetal met het volgnummer van de door de gemeente aangeleverde
adressen leidde tot selectie.
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terugsturen van de vragenlijst zelf, het nonresponsformulier of door telefoneren bedroeg 835 respondenten, 34,8a~o.
Nonrespons
De nonrespons is aanmerkelijk hoger onder de kinderlozen dan onder de vaders.
Hiervoor kan een aantal oorzaken worden aangemerkt. De voomoemde
selectieprocedure laat de mogelijkheid voor het selecterenvan de volgende anomalieën:
een
vader die met zijn oudere dochter (18t) samenwoont; de zoon (18f) die bij zijn
moeder woont (42-); de vrijgezelle man die een huurster in huis heeft (en vice
versa), of in ieder geval met een vrouw in een huis woont met wie hij geen relatie
heeft. Het kan ook voorkomen dat mannen worden geselecteerd die uit een eerdere
relatie al een of ineerdere kinderen hebben, en later met een andere, kinderloze,
vrouw zijn gaan samenwonen.

Het inzicht in de redenen van de nonrespons zal beperkt moeten blijven. Van
slechts 97 (6,90~0) van degenen die de vragenlijst niet hebben ingevuld en teruggestuurd is bekend waarom zij dat niet hebben gedaan. Ongeveer de helft (41) van
de 86 kinderloze mannen die niet mee hebben gedaan zei niet tot de doelgroep
te behoren. Dat kon zijn omdat men nog vrijgezel was, of in een eerdere relatie
al vader geworden. Ook kwam het voor dat men te kort samenwoonde, of op het
punt stond te gaan scheiden. Overigens waren er geen vaders díe zeiden niet tot
de doelgroep te behoren. Van de hele groep (kinderlozen en vaders, samen dus
97 mannen) gaf 230~o geen reden op om niet mee te doen, of stuurde de vragenlijst
blanco retour. Tien respondenten hadden geen interesse, belangstelling, tijd of zin.
Zeven mannen weigerden omdat zij of hun partner onvrijwillig onvruchtbaar
waren. Twee vonden de vragenlijst te persoonlijk en 14 mannen wilden om
uiteenlopende redenen niet meedoen, waaronder het niet voldoende beheersen van
de Nederlandse taal, of het om een andere reden niet begrijpen van de bedoeling
van de enquête.
Van degenen van wie niet bekend is waarom zij niet reageerden, kan het
verschil in respons tussen kinderlozen en vaders wellicht enig licht werpen op hun
motieven. Een reden voor kinderloze mannen om niet te reageren op de enquête,
en die niet, of in mindere mate geldt voor de vaders, kan zijn dat de relatie te
slecht of te pril is, ondanks het feit dat men een jaar samenwoont. Dergelijke
mannen voelen zich door een enquête over kinderen krijgen niet aangesproken,
en denken dat zij daarom geen zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek. Bovendien zullen jonge vaders meer geneigd zijn om over hun nieuw
verworven status te verhalen, dan kinderloze mannen over een voor velen van hen
nog veraf staande of moeilijke keuze.
Het onderwerp van onderzoek zal bij de ene groep, de vaders, de respons dus
hebben verhoogd, en bij de andere verlaagd. De lage respons is verder toe te
schrijven aan het ontbreken van een geldelijke beloning, aan de lengte van de
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vragenlijst en aan een toenemende `enquêtemoeheid' onder de Nederlandse
bevolking, die de respons van veel onderzoeken doet zakken (Hox 8c De Leeuw,
1993). `The silent minority' waar Goyder (1987) van spreekt, lijkt een `silent
majority' geworden.
Representativiteit
Zoals gezegd is de steekproef niet representatief voor de Nederlandse bevolking.
Er wordt, met de keuze voor Den Haag, voorbijgegaan aan een factor aLs urbanisatiegraad en aan regionale verschillen binnen Nederland. De Limburgse zeden,
opvattingen en gewoonten met betrekking tot kinderen krijgen, bijvoorbeeld, zullen
afwijken van de Zuid-Hollandse, evenals die van een klein plattelandsdorpje in
vergelijking met de stad Den Haag.
Om een schatting te maken van de representativiteit van een steekproef kunnen
de in de steekproef gevonden gemiddelden op enkele demografische grootheden
vergeleken worden met de landelijke gemiddelden. Hier zal een vergelijking
worden gemaakt bij de variabelen leeftijd, opleidingsniveau en burgerlijke staat.
De gemiddelde leeftijd van de kinderloze mannen is 31 jaar (S-5,7), van de vaders
32,5 jaar (5-5,4). De gemiddelde leeftijd van hun partner is respectievelijk 28,3
(S-4,7) en 29,6 (S-4,5). Het leeftijdsverschil tussen man en vrouw is gemiddeld
2,75 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop de vaders in dit onderzoek hun eerste
kind kregen is 31,7 jaar (S-5,3), moeders 29 jaar (S-4,5).
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Tabel 4.1 - Percentages kinderloze mannen en vadea uit de eigen steekproef en uit het Onderzoek Gezinsvorming 1993, per leeftijdsklasse met een minimumleehijd van 20 jaar en een
maximumleehijd van 42 jaar.
Leeftijdsklasse

Kinderloze mannen
Steekprcef
N-446

OG'93
N-716

Vaders
Steekprcef
N-236

OG'93
N-176

20-24 jr.

10,5

12,8

3,8

6,6

25-29 jr.

37,7

41,7

28,4

27,8

30-34 jr.

35

29,0

37,7

42,6

35-39 jr.

13

10,8

25,8

19,8

5,7

4,2

3,1

40-42 jr.
Totaa I

Bron:

3,8
100

100

100

100

Centraal Bureau voor de Statistiek, heranalyse gegevens Onderzcek
Gezinsvorming 1993

Tabe14.1 laat zien dat de leeftijd van de respondenten uit dit onderzcek nauwelijks
afwijkt van landelijke cijfers2. Een tweezijdige t-toets is significant voor de
kinderloze mannen ( t-1,69, n.s.) noch voor de vaders ( t-1,10, n.s.). De vergelijking beperkt zich weliswaar tot mannen die jonger zijn dan 43 jaar, inaar er vallen
er daardoor slechts 36 (Soro) buiten.
Het opleidingsniveau van de mannen (en de vrouwen) uit de eigen steekproef is
hoog, hoger in elk geval dan het landelijk gemiddelde. Bij de kinderloze mannen
is het percentage in de hoogste opleidingscategorie (wetenschappelijkonderwijs)
ongeveer tweeënhalfmaal zo hoog als het landelijk gemiddelde. De vaders uit de
steekproef zijn iets minder hoog opgeleid; het percentage in de hoogste opleidingscategorie is bij deze groep bijna twee keer het landelijk gemiddelde. De verschillen

Z De hier en verderop genoemde `landelijke cijfers' zijn atkomstig uit het in 1993 uitgevoerde
Onderzoek Gezinsvonning. Dit onderzoek is nu, vanaf 1974, zes keer door het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) uitgevoerd, en sinds kort worden daarbij ook mannen ondervraagd. Getrainde
enquêtrices worden ingezet om de respondenten te bevragen. Het onderzoek wordt representatief geacht
voor de Nederlandse bevolking. Er is gewogen naar geboortejaar, burgerlijke staat, positie in het
huishouden, nationaliteit, gemeentegrootte en (alleen voor vrouwen) naar kindertal. De gegevens zijn
alleen per individu beschikbaar. Gegevens over een paar zijn derhalve niet voorhanden. De steekproef
bestaat uit 3705 mannen en 4516 vrouwen. Voor de vergelijking die hier wordt gemaakt, zijn respondenten geselecteerd die aan dezelfde criteria voldoen als de Haagse s[eekproef: samenwonend en
kinderloos, dan wel vader van een of ineer kinderen jonger dan twee jaar.
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zijn significant, bij de kinderloze mannen (t-11,07, p~0,01) en bij de vaders
(t--3,94, p~0,01).
Vergelijken we echter het opleidingsniveau van de eigen steekproef inet dat
van respondenten uit het Onderzoek Gezinsvorming (OG'93) die in een stad met
meer dan 400.000 inwoners wonen, dan wordt het verschil beduidend kleiner, al
is het verschil bij kinderloze mannen ook bij deze vergelijking nog significant
(t-4,16, p~0,01). Bij de vaders is deze vergelijking niet mogelijk, omdat het
Onderzoek Gezinsvorming slechts 24 jonge vaders in grote steden bevat. Tabel
4.2 geeft een overzicht van de percentages mannen per opleidingsniveau.
Tabel 4.2 - Percentages kinderloze mannen en vaders per opleidingsniveau, steekproef en
landelijk.
Kinderloze samenwonende mannen
Hoogst voltooide
opleiding

Steekprcef
N-465

OG'93
(landelijk)

OG'93
(grote stedeNa

N-718

N-97

Vaders
Steekprcef
N-245

OG'93
( landelijk)
N-175

2,2

8,6

9,7

3,7

7,7

LBO, MAVO

18,1

21,7

6,9

24,9

21,5

MBO, HAVO, vwo

35,7

42,5

43,4

35,1

39, 3

Hao

20

17,0

17,9

17,9

22,3

Wetenschappelijk
ondenvijs

24,1

10,0

22,1

18,4

9,1

Basisonderwijs

Totaal

100

100

100

100

100

a 1400.000 inwoners
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, heranalyse gegevens Onderzcek Gezinsvorming
1993

Mannen die alleenbasisonderwijs hebben afgerond zijn sterk ondervertegenwoordigd in de steekproef. Het verschil in laag opleidingsniveau tussen steekproef en
landelijk gemiddelde kan ten dele worden verklaard door een bevinding van
Goyder (1987), namelijk dat mensen met een hogere sociaal-economischestatus
(waarvan opleidingsniveau deel uitmaakt) vaker responderen op een schriftelijke
enquête ( dus zonder interviewer) dan mensen met een lagere sociaal-economische
status.
Er speelt echter nog een factor mee. In het Onderzoek Gezinsvorming is de
vraag gesteld of inen kinderen krijgen vanzelfsprekend vond. Ofschoon een
meerderheid dit niet vindt (810~0), wijkt de groep laagst opgeleiden significant af
van de rest (600~o vindt het niet vanzelfsprekend). Behalve dat de groep mensen
met een basisschoolopleiding significant afwijkt van de andere groepen, wijkt de
groep mensen met een wetenschappelijke opleiding, behalve dus van de laagst
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opgeleiden, ook significant af van de groep mensen met een LBO of MAVO opleiding (N-870, kinderlozen t jonge vaders, F-12,676, d~-4, p~0,01).

Het feit dat kinderen krijgen door de laagst opgeleiden meer als iets vanzelfsprekend wordt beschouwd, kan ertoe hebben bijgedragen, dat men zich minder
geroepen voelde een vragenlijst in te vullen die het kinderen krijgen problematiseert.

De verschillen in opleidingsniveau voor de vrouwen zijn navenant, zoals blijkt
uit tabel 4.3.
Tabel 4.3 - Percentages partners van kinderloze mannen en vaders per opleidingsniveau, steekproef en landelijk.
Kinderloze samenwonende vrouwen
Hoogst voltooide opleiding

Steekprcef
N-462

Basisonderwijs

1,5

LBO, MAVO
MBO, HAVO,

OG'93
(landelijk)
N-967

Mceders

OG'93
(grote steden)a
N-104

Steekprcef
N-247

8,5

11,2

4,9

9,1

21,8

23,1

20,1

29,5

22,8

38,4

47,8

36,3

33,6

47,3

HBO

21,4

16,2

20,9

23,1

15,5

Wetenschappelijk onderwijs

16,8

4,3

11,5

8,9

5,2

vwo

Totaal

100

100

100

100

OG'93
N-250

100

a ~400.000 inwoners
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, heranalyse gegevens Onderzcek Gezinsvorming 1993

Het aantal gehuwden is relatief gering in de eigen steekproef. Opvallend is, dat
er bijna twee keer zoveel ongehuwde vaders zijn, als in de steekprcef van het CBS.
Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat in grotere steden (meer dan
400.000 inwoners) minder (snel) getrouwd wordt (Manting, 1994). Overigens heeft
de helft van de ongehuwde vaders uit de eigen steekproef een samenlevingscontract afgesloten (zie tabel 4.4).
De vragenlijsten

Er zijn twee vragenlijsten gebruikt. Een voor de kinderloze mannen en een voor
de vaders. Beide lijsten bestonden uit vier delen: `algemene gegevens', `kinderwens', `vaderschapsopvattingen'en `werksituatie'. Bij `algemene gegevens' werd
gevraagd naar de leeftijd van man en vrouw, het aantal jaren dat men samenwoonde, nationaliteit, religie en eigen vroegere gezinsgrootte. Aansluitend op de
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Tabel 4.4 - Percentages gehuwden onder de kinderloze mannen en vaders,
steekproef en landelijk.
Burgerlijke staat

Kinderloze mannen

Vaders

Steekprcef
N-469

OG'93
N-719

Steekprcef
N-249

OG'93
N-177

Gehuwd

42,0

45,5

81,1

89,0

Ongehuwd

58,0

54,5

18,9

11,0

Samenlevingscontrad

16,8

onbekend

9,2

onbekend

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek, heranalyse gegevens Onderzcek
Gezinsvorming 1993

vraag naar de grootte van het gezin waarin men was opgegroeid, werd gevraagd
of inen vroeger plezier beleefde aan de omgang met kleine kinderen. Het onderdeel `kinderwens' bevatte vragen over de sterkte van de kinderwens, wanneer die
was ontstaan, de planning en de kindertalwens van zowel de man als de vrouw
(zoals beoordeeld door de man), anticonceptiegebruiken redenen om wel, of juist
geen, kinderen te willen. Bij `vaderschapsopvattingen' werd gevraagd naar hoe
men over het mogelijk aanstaande vaderschap dacht in termen van te besteden tijd
en aandacht aan het kind en aan werk. Ook is gevraagd naar het beeld dat men
van het vaderschap had. `Werksituatie' ten slotte ging over de tijd die man en
vrouw besteden aan werken en wat daarmee samenhangt, de houding van de
werkgever tegenover flexibele arbeidstijden, ouderschapsverlof en dergelijke. Er
is een deel toegevoegd over opleiding en inkomen en de vragenlijst eindigde met
een lijst van vijftien sekse-identiteit- en sekserolgerelateerde attitudevragen.
De vragenlijst voor de vaders wijkt slechts weinig af van die voor de kinderloze mannen. Sommige vragen, met name die over de kinderwens, zijn retrospectief gesteld. De vader werd verzocht te antwoorden vanuit de situatie waarin hij
verkeerde vlak voordat zijn partner in verwachting raakte, met uitzondering van
de vraag naar de voor- en nadelen van het hebben van kinderen. Bij deze vraag
ging het om de mening van de man mét kind.

De meeste vragen (uit beide lijsten) hebben gesloten antwoordcategorieën, vaak
met een extra open antwoordcategorie `anders namelijk', of een mogelijkheid een
toelichting te geven op het aangekruiste antwoord. Er zijn enkele open vragen
gesteld, over `het beeld van het vaderschap', het beroep en wat men van de
enquête vond. De vragenlijst die is gebruikt voor het ondervragen van de kinderloze mannen is opgenomen in bijlage 1.
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4.2

Operationalisatie van begrippen

Operationalisatie algemeen
De beslissing om kinderen te krijgen, is voor velen niet gemakkelijk te nemen.
Dat kan allerlei oorzaken hebben, maar één daarvan is ongetwijfeld de hceveelheid
argumenten, gevoelens, voors en tegens die bij de beslissing een rol kunnen
spelen. Om, bij het doen van onderzoek, enig overzicht op de complexiteit van
de keuze te behouden, is het noodzakelijk die complexiteit te verminderen,
bijvoorbeeld door clustering van op elkaar lijkende aspecten, en rangordening van
meer en minder belangrijke zaken.
Het expectancy-value-model heeft als nadeel dat het bij toepassing op complexe
beslissingen te atomistisch is. De voorstelling van een attitude als de som van een
aantal beliefs maal een evaluatieve component is in methodologische zin wel
praktisch, maar geeft weinig inzicht in - of liever: overzicht over - de factoren
die bij de beslissing een rol spelen en hun onderlinge samenhang.
Bagozzi en Van Loo hebben op altematieve wijze gebruik gemaakt van het
ezpectancy-value model bij hun onderzoek naar theorieën over motieven voor
móederschap (Bagozzi 8i Van Loo, 1991; Bagozzi, 1992). Zij pleiten voor een
hiërarchische ordening van wat zij noemen multidimensional expectancy-value
representations. Een model dat gebruik maakt van een dergelijke ordening is meer
gericht op verklaren van gedrag dan op voorspellen ervan. Men verkrijgt daardoor
een groter inzicht in de materie, weliswaar ten koste van de voorspellende kracht,
maar die was, met name bij complexe gedragingen, toch al gering. De hiërarchische ordening van multidimensional expectancy-value representations maakt het
mogelijk wat ruimere operationele definities te hanteren voor de begrippen, dan
die welke in strikte zin door de expectancy-valuebenadering zouden zijn voorgeschreven.

Bagozzi en Van Loo beschouwen de keuze voor kinderen vanuit een motivationeel
standpunt. Dat wil zeggen dat zij uitgaan van doelgericht handelen. Het doel
betreft hier niet een van de universele doelen van Lindenberg of de zelf-actualisatie van Maslow, maar `singular goals arising from biological, emotional, moral,
social or learning processes'. Deze doelen zijn vergelijkbaarmet preferenties. Uit
ellcaar beconcurrerende dcelen maakt het subject volgens Bagozzi en Van Loo een
rationele keuze. Als `having children' als doel gesteld is, dan kunnen de beliefs
hiërarchisch worden geclusterd zoals is aangegeven in figuur 3.4. In de rechthoeken staan concrete attitudevragen, zoals die in een vragenlijst zouden kunnen
voorkomen. `Provide support in old age' bijvoorbeeld is op te vatten als een
attitude waarbij de belief(ofwel het `expectancy'-deelvan de attitude) bepaalt of
men vindt dat kinderen een steun zijn voor later, en de `value' bepaalt hoe
belangrijk men dat vindt. `One's moral duty' en `Others expect it' zijn normatieve
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Figuur 3.4 -'lllustration of a multidimensional expectancy-value model toward
"having children".' Uit: Bagozzi 8r Van Loo (1991: 106).

beliefs. De abstracties van de attituden maken het proces van besluitvorming
inzichtelijk. Bagozzi en Van Loo spreken nadrukkelijk van een illustratie, van een
hypothetisch model. Het vormt dan ook een zeer beperkte weergave van de
werkelijkheid.
Waar het hier om gaat, is om te laten zien dat het, ook bij gebruik van het
expectancy-value-model,mogelijk is om een meer abstract model van de vruchtbaarheid als theoretische basis te hanteren. Hierdoor kan het beslissingsproces beter
inzichtelijk worden gemaakt. Het gedrag `kinderen krijgen' is een complexe vorm
van gedrag, waarbij categorieën van attitude, subjectieve norm en vermeende
uitvoerbaarheid zijn aan te wijzen. Bij de operationalisering wordt derhalve
afgeweken van de atomistische benadering van het defmiëren van variabelen en
bij de verwerking van de data wordt gebruik gemaakt van factoranalytische
methoden ter reductie van de hoeveelheid gegevens.
Operationalisatie concreet
Voor de operationalisatie van de concepten is gebruik gemaakt van bestaande
gepubliceerde en ongepubliceerde vragenlijsten. Voorbeelden van vragenlijsten
over kinderwens zijn te vinden in Hoffman 8i Hoffman (1973), Niphuis-Nell
(1981), Gerson (1983), Bell, Bancroft 8i Philip (1985), Miller 8i Pasta (1994) en
Miller (1995). Voor de operationalisatie van sekse-identiteit en sekserolopvattingen
is ondermeer gebruik gemaakt van vragenlijsten van het Sociaal en Cultureel
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Planbureau (Sociaal Cultureel Rapport) en van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (Onderzoek Gezinsvonning).
Dispositie, subjectieve norm, attitude en venneende uitvoerbaarheid hebben
een verschillende operationalisatie voor wat betreft kinderwens en vaderschapsopvattingen (zie tabel 3.1). Wens, voomemen en gedrag zijn voor beide velden
gelijk.
Sociaal-demografische variabelen
Onder de sociaal-demografischevariabelen, later ook wel achtergrondvariabelen
genoemd, vallen leeftijd van de man (vraag 5 uit de vragenlijst, zie bijlage 1) en
leeftijd van de vrouw (vraag 6), het aantal jaren dat men samenwoont (vraag 1)
en burgerlijke staat (vraag 2 en 3), religiositeit (vraag 8) en kerkelijkheid (vraag
9), opleidingsniveau van de man en van de vrouw (vraag 69 en 71) en hun
inkomen (vraag 73 en 74). Nationaliteit (vraag 7) wordt buiten beschouwing
gelaten omdat 960~o van de respondenten de Nederlandse nationaliteit heeft'.
Beroep wordt eveneens buiten beschouwing gelaten omdat classificering van de
open vragen hiernaar (46 en 58) niet goed mogelijk bleek.
Dispositie ( kinderwens)
De latente kinderwens richt zich op de vraag wanneer men wist of inen ooit wel
kinderen wilde (vraag 12 en 13). De latente kinderwens wordt geacht niet gekoppeld te zijn aan een planning. Vandaar dat van een latente kinderwens wordt
gesproken, als men voordat men ging samenwonen reeds wist dat men ooit wel
kinderen wilde hebben. Daarbij wordt dus aangenomen dat van planning geen
sprake kan zijn als men niet samenwoont.
Onder factoren uit de levensloop vallen eigen vroegere gezinsgrootte (vraag
10), het plezier dat men vroeger beleefde aan de omgang met kleine kinderen
(vraag 11), en de vraag of de eigen jeugd een rol speelt bij de huidige wens om
al dan niet kinderen te willen (vraag 15).

Dispositie (vaderschapsopvattingen)
Sekse-identiteitwordt gemeten met behulp van een aantal stellingen. Het gaat om
de stellingen 75e (`vrouwen zijn van nature beter in het verzorgen van kleine
kinderen dan mannen'), 75i (`een kind kan alleen gelukkig opgroeien met een
vader en een moeder om zich heen'), 751 (`een vader moet zich zoveel mogelijk
mannelijk gedragen'), 75m (`als ik aan kinderen krijgen denk, denk ik in de eerste

' De vraag is eigenlijk verkeerd gesteld. Het ging bij deze vraag om etnische afkomst. Dat komt
men niet te weten door naar nationaliteit te vragen, daar die in de meeste gevallen gewoon `Nederlands'
is.
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plaats aan de fuiancíële verantwoordelijkheid') en 75n (`kleuterleid(st)er is typisch
een beroep voor vrouwen').
Subjectieve norm (kinderwens)
Het deel van de subjectieve norm dat betrekking heeft op de mening van naasten
wordt verengd tot de rol van de partner en wordt vastgesteld met behulp van de
vragen 12 en 17 (wil de partner liever kinderen?) 20, 21 (wie oefent de meeste
expliciete invloed uit?), 33 en 35 (wie wil eerder kinderen?). Als de partner liever
kinderen wil dan de respondent wordt gesproken van een positieve beïnvloeding.
De positieve beïnvloeding is onderdeel van de subjectieve norm ten aanzien van
kinderen krijgen.
De vermeendealgemene norm ten aanzien van kinderen hebben wordt vastgesteld met de vragen 24g (`de mening van mijn familie telt mee om kinderen te
willen'), 24i (`het krijgen van kinderen hoort bij een huwelijk of vaste relatie'),
24j (`het krijgen van kinderen hoort bij het leven'), 24n (`het hebben van vrienden
en kennissen met kinderen telt mee om kinderen te willen') en 24p (`mijn geloof
speelt een belangrijke rol om kinderen te willen').
Subjectieve norm (vaderschapsopvattingen)
De mening van naasten (i.c. de partner) ten aanzien van sekserol wordt gemeten
met de vragen 37, 38 (respondent zou minder gaan werken, respectievelijk ouderschapsverlof opnemen na de geboorte van zijn eerste kind omdat zijn partner dat
wil).

De vermeende algemene norm ten aanzien van sekserol wordt gemeten met vijf
stellingen, namelijk 75a (`de kinderverzorging is evengoed de taak van de man
als van de vrouw'), 75b (`man en vrouw moeten het betaald werk gelijkelijk onder
elkaar verdelen'), 75c (`voor de kinderen doet het er niet toe wie hen verzorgt en
opvoedt, dat kan net zo goed de vader als de moeder zijn'), 75d (`het is de taak
van de man om het gezin van een inkomen te voorzien'), 75h (`ik vind dat in alle
beroepen evenveel mannen als vrouwen werkzaam moeten zijn').
Attitude (kinderwens)
De vragen naar de attitude ten aanzien van kinderen krijgen hebben betrekking
op de vermeende voor- en nadelen van het krijgen of hebben van kinderen. Onder
voordelen vallen de vragen 24a (`kinderen geven zin~inhoud aan mijn leven'), 24b
(`het zien opgroeien van kinderen is een ervaring die ik niet zou willen missen'),
24c (`ik vind het prettig voor later, als ik oud ben'), 24d (`kinderen krijgen zie
ik als een bewijs van mijn man-zijn'), 24e (`ik wil mijn kinderen liefde en
genegenheid geven'), 24f (`ik wil mijn familienaam laten voortbestaan'), 24h (`ik
heb graag kinderen om mij heen'), 24k (`het lijkt mij fijn om mijn kinderen te
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verzorgen'), 241 (`het verrijkt de relatie met mijn partner'), 24m (`de opvoeding
lijkt mij een uitdaging') en 240 (`ik ben benieuwd hoe het kind eruit zal zien'4).

Onder nadelen vallen de vragen 25a (`het belemmert mij in mijn vrijheid'),
25e (`ik wil dingen doen die met een kind erbij moeilijk te doen zijn'), 25f (`ik
heb het gevoel er niet aan toe te zijn'), 25h (`ik zie ertegen op'), 25i (`de verantwoordelijkheid is mij te groot'), 25j (`het zou de relatie met mijn partner negatief
beïnvloeden'), 25k (`de opvoeding lijkt mij (te) moeilijk'), 25n (`ik vrees voor
een kind met een ernstige handicap'") en 250 (`de toestand in de wereld').
Attitude (vaderschapsopvattingen)
De attitude die betrekking heeft op de vaderschapsopvattingen, staat in tabel 3.1
beschreven als verzorgings- en werkbehoefte, uitgedrukt als verwachtetaakverdeling na de geboorte van het eerste kind. De vraag in de enquête luidt: `Stel dat
u een kind heeft. Welke dingen vindt u dan vooral een taak voor uzelf, en welke
dingen meer voor uw partner?' (vraag 36). Vier van de zeven genoemde taken
worden voor het onderzoek gebruikt, namelijk `het gezin van een inkomen
vootzien', `zorgen dat alles goed geregeld is', `de verzorging van het kind' en `het
huishouden doen'.

Vermeende uitvoerbaarheid (kinderwens)
Er wordt rechtstreeks gevraagd naar de vruchtbaarheid van betrokkene en van
diens partner met behulp van de vragen 26 en 27. Ook is er de stelling `de
gezondheid van mij~mijn partner laat het [kinderen krijgen] (nog) niet toe' (25g).
Budgetrestrictiesworden bepaald met de vragen 25b (`de financiën laten het niet
toe') en 25c (`mijn woning is (nog) niet geschikt genoeg'). Voor tijdrestricties
zijn er de vragen 251(`het is niet, of te moeilijk, te combineren met werk, carrière
of opleiding'), 25m (`het is niet, of te moeilijk, te combineren met werk, carrière
of opleiding van mijn partner') en 25d (`we zijn het niet eens over de taakverdeling'). Medewerking van de partner is ook een onderdeel van de vermeende
uitvoerbaarheid. Het gaat hier om een negatieve~belemmerende beïnvloeding van
de partner.

Vermeende uitvoerbaarheid (vaderschapsopvattingen)
Belemmeringen in de mogelijkheden voor het combineren van werken en zorgen
worden gezocht bij de werkgever (vraag 53) en kinderopvangmogelijkheden
(vraag 43).

' Deze vraag is niet gesteld aan de vaders.
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Wens
De wens wordt door middel van vraag 16 bepaald. Het gaat om hoeveel kinderen
de man zich idealiter zou wensen. De vraag is daarom als volgt geformuleerd:
`Hoeveel kinderen zou u willen, als u het helemaal voor het zeggen had?' Door
deze formulering kan de man aangeven dat hij, wellicht ondanks een gezamenlijk
besluit een kind te willen krijgen, eigenlijk nul kinderen zou willen.
Voornemen
Bij het voornemen is het tijdsaspect, de planning van de geboorte van het eerste
kind de voornaamste en bepalende factor. De vragen 29, 31, 34 en 35 hebben
betrekking op het voornemen, dat wordt uitgedrukt in maanden.

Gedrag
Gedrag ten slotte wordt gemeten met de vragen uit de enquête die over anticonceptiegebruik gaan: 28 en 30. Ook de controlegroep valt in zekere zin onder de
variabele gedrag. Deze controlegroep betreft enerzijds de vaders, anderzijds de
mannen wiens partner reeds zwanger is (vraag 22 en 23). Toch worden de mannen
wiens partner zwanger is, vanwege hun aparte status in het geheel, veelal buiten
de analyses gehouden. Kinderen krijgen of niet is voor deze mannen immers geen
vraag meer, maar hen al vader noemen is prematuur.
De vragenlijst bevat een open vraag over het beeld van het vaderschap (39, 40,
41). Deze vraag wordt niet bij een van de concepten ingedeeld. De formulering
van de vraag is daarvoor te breed. Wel wordt hij gebruikt bij wijze van kwalitatieve illustratie in het hoofdstuk over de voorstellingen van het vaderschap.

77

5
DE WENS OM KINDEREN TE KRIJGEN

Op de omslag van een populair vrouwenblad prijkte enige tijd geleden de zin
`Nieuw fenomeen. De heren willen vader worden (maar wat hebben ze er voor
over?)'. `Pas op: broedse mannen. Maar... daar kunnen wij van profiteren!' luidde
de kop boven het artikel'. We kunnen lezen dat Jasper en Katja uit elkaar zijn
omdat zij geen kinderen wilde en hij wel, dat Mark bijna niet meer kan wachten
tot hij vader is, en dat Martin vanwege zijn kind een dag minder is gaan werken.

De suggestie wordt gewekt dat vader willen worden iets nieuws is, dat de
redenen om vader te willen worden andere zijn dan vroeger en dat vrouwen
daarvan kunnen `profiteren' . Of de redenen werkelijk anders zijn dan vroeger kan
met dit onderzoek niet met zekerheid worden vastgesteld omdat het een van de
eerste onderzoeken naar vaderschap is. Wel zullen in dit hoofdstuk de motieven
voor het vaderschap van de mannen uit de hier gebruikte steekproef nauwkeurig
worden bestudeerd.
Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het conceptueel model, dat in hoofdstuk
drie is gepresenteerd, voorzover het betrekking heeft op de kinderwens. Het model
wordt op juistheid en bruikbaarheid beoordeeld, door het te toetsen door middel
van een padanalyse. Een op basis van de theorie te ontwikkelen empirisch exploratief padmodel, wordt vergeleken met het oorspronkelijke conceptueel model.
Daarnaast zal, met behulp van logistische regressieanalyse worden bekeken in
welke mate de gebruikte variabelen een al of niet vader-zijn kunnen voorspellen.

Voor een juiste interpretatie van de resultaten van de analyses is kennis van
de gebruikte variabelen noodzakelijk. Ik zal daarom, voorafgaand aan de beschrijving van de pad- en logistische regressieanalyse, al deze variabelen tegen het licht
houden. Frequentieverdelingen, hercoderingen en schaalconstructies zullen daarbij aan bod komen.
Mannen wiens partner in verwachting was (48), die (on)vrijwillig onvruchtbaar
zijn of van wie hun partner dat is (18), zijn buiten de analyses gehouden. Dit is
gedaan omdat zij het beeld dat uit de steekproef naar voren komt, kunnen verstoren. Mannen wiens partner in verwachting is, hebben al wel besloten tot het

' Viva, nummer 25, juni 1994
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krijgen van kinderen, maar zijn nog geen vader. Zij vallen daardoor buiten de twee
hier belangrijke categorieën mannen, namelijk zij die nog geen besluit hebben
genomen, en zij die al vader zijn. De groep vrijwillig onvruchtbaren valt buiten
het onderzoek, omdat zij die zich hebben laten steriliseren de keuze voor kinderen
hoogstwaarschijnlijk niet meer zullen of kunnen maken. Onvrijwillige onvruchtbaarheid wordt buiten beschouwing gelaten vanwege de uitzonderlijke problematiek die dit met zich meebrengt (zie bijvoorbeeld Van Balen, 1991). De resultaten
hebben zodoende betrekking op 405 kinderloze mannen en 249 vaders.
5.1

Voor- en nadelen van het krijgen van kinderen

De figuren 5.1 a tot en met 5.2b geven een beeld van de gegeven antwoorden op
de attitudevragen uit de enquête die betrekking hebben op voor- en nadelen van
het hebben van kinderen.
De antwoorden `weet niet' en `geen opgave' zijn niet gepercenteerd. Dit betekent
dat er een steeds wisselend aantal respondenten verantwoordelijk is voor de
weergegevenpercentages. Dit aantal, de N, staat bovenaan elke rechthoek van het
histogram. De antwoorden per vraag zijn weergegeven voor de kinderloze mannen
en de vaders afzonderlijk.

De gemiddelde nonrespons (`weet niet' en geen opgave) van de voordelen
bedraagt So~o voor de kinderloze mannen en 1,70~o voor de vaders; de nonrespons
van de nadelen is gemiddeld 5,4a~o voor de kinderloze mannen en 40~o voor de
vaders.
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C: Het lijkt mij fijn om mijn kinderen te verzorgen
D: Kinderen geven zin~inhoud aan mijn leven
E: De opvceding lijkt mij een uitdaging
F: Het verrijkt de relatie met mijn partner
Figuur 5.1a - Voordelen van het hebben van kinderen

De groepsrechthoekenper antwoordcategorie in de histogrammen zijn gestapeld.
Dat wil zeggen dat zij optellen tot 1000~0. Een voorbeeld illustrere dit. We nemen
de eerste vraag, vraag n: `ik wil mijn kinderen liefde en genegenheid geven'. 360~0
van de kinderloze mannen (de eerste rechthoek in de grafiek) vindt dit een heel
belangrijke reden om eventueel kinderen te willen. 380~o vindt het belangrijk,l4o~0
vindt het niet zo belangrijk, en 120~o vindt het een onbelangrijke reden. Van de
vaders vindt 700~o het geven van liefde en genegenheid een heel belangrijke reden,
260~o vindt het belangrijk, 20~o niet zo belangrijk en 10~0 onbelangrijk. De gestelde
vragen zijn in de grafiek gerangschikt van meest belangrijk naar minst belangrijk,
volgens de kinderlozen.
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Ik heb graag kinderen om mij heen
Ik vind het prettig voor later, als ik oud ben
Ik ben benieuwd hoe het kind eruit zal zien
Ik wil mijn familienaam laten voortbestaan
Kinderen krijgen zie ik als een bewijs van mijn man-zijn
Figuur 5.16 - Voordelen van het hebben van kinderen (vervolg)

Het geven van liefde en genegenheid aan kinderen (A) en de mogelijkheid hen te
zien opgroeien (B) worden als de voornaamste (aan de respondenten voorgelegde)
voordelen van het krijgen van kinderen gezien. De grafieken laten zien dat de
affectieve en emotionele voordelen van het hebben van kinderen vaker als `heel
belangrijk' of `belangrijk' worden beoordeeld dan de zogeheten instrumentele
voordelen, zoals H: `prettig voor later' en 1: `familienaam laten voortbestaan'.
Kinderen krijgen (of hebben) `als bewijs van het man-zijn' (K) speelt een zeer
geringe rol. Vaders vinden alle voordelen belangrijker dan kinderloze mannen.
Vrijheidsbelemmerende aspecten (A: `het belemmert mij in mijn vrijheid' en B:
`ik wil dingen doen die met een kind erbij moeilijk te doen zijn') worden het
sterkst gevoeld als nadeel van het krijgen of hebben van kinderen. Zo'n SOo~o van
de kinderloze mannen ervaart de vrijheidsbelemmering als `belangrijk' of `heel
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De tcestand in de wereld [belemmert mij]
Ik vrees voor een kind met een ernstige handicap
Figuur 5.2a - Nadelen van het hebben van kinderen

belangrijk' nadeel. Vaders voelen zich beduidend minder in hun vrijheid beknot.
De verantwoordelijkheid van het hebben van een kind wordt minder als
belemmering gevoeld dan het vrijheidsaspect, evenals D: `toestand in de wereld'
en E: `vrees voor een kind met een ernstige handicap'. Verantwoordelijkheid(~:
`verantwoordelijkheid is te groot' en H: `opvoeding is te moeilijk') speelt een
relatief geringe ro1.

83

Heel belangriJk

~
i ?~.~r,

BelangriJk
3B4

2a4

380
237
T1 T-

Nlet zo belangriJk
Onbclangrijk

375
244
~ r~ ~

C
G1
U
O
!1

F

F:
G:
H:
I:

G

H

I

Ik zie ertegen op
De verantwoordelijkheid is mij te groot
De opvceding lijkt mij (te) mceilijk
Het zou de relatie met mijn partner negatief be'invlceden
Figuur 5.2b - Nadelen van het hebben van kinderen (vervolg)

Samenstelling van de schalen `voordelen' en 'nadelen'
Om `attitude' als grootheid te kunnen gebruiken in de statistische berekeningen
is het handig om één waarde per respondent te krijgen voor zijn `attitude ten
aanzien van het hebben van kinderen'. Principale-componentenanalysebiedt de
mogelijkheid zogenoemde factorscores aan iedere respondent toe te kennen. Een
factorscore is een gewogen lineaire combinatie van variabelen. Principale-componentenanalyse legt echter beperkingen op aan de diversiteit van de vragen die
betrekking hebben op een concept. `Voordelen' en `nadelen' zijn, al bepalen ze
beide de attitude, te zeer verschillend van aard om onder een noemer te worden
geschaard. Voor- en nadelen worden daarom als twee afzonderlijke schalen
gebruikt. Er zijn derhalve twee principale-componentenanalyses op de antwoorden
van de kinderloze mannen uitgevoerd. De eerste had betrekking op de als attitude
geoperationaliseerdevoordelen, de tweedeop de als zodanig geoperationaliseerde
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nadelen. Ontbrekende gegevens of `weet niet'-antwoorden zijn daarbij vervangen
door gemiddelden.
De principale-componentenanalyse met (orthogonale) varimaxrotatie op de
voordelen is uitgevoerd op de elf zojuist afgebeelde en besproken enquêtevragen,
namelijk 24a t~m f, h, k, 1, m en o. Uit de scores van 405 mannen (vruchtbaar,
kinderloos en met een partner die niet zwanger is) werden in eerste instantie twee
factoren gedistilleerd met eigenwaardengroter dan één: een met eigenwaarde 3,71
en een met eigenwaarde 1,29. Enquêtevraag 24c (`ik vind het prettig voor later,
als ik oud ben'), 24d (`kinderen krijgen zie ik als een bewijs van mijn man-zijn')
en 24f ( `ik wil mijn familienaam laten voortbestaan') hadden hoge factorladingen
op de tweede factor, respectievelijk 0,62, 0,67 en 0,66, en lage (~0,18) op de
eerste factor. Het is niet verwonderlijk dat de vragen 24c, d en f buiten de eerste
factor vallen. Nog afgezien van het feit dat deze voordelen zelden belangrijk
worden gevonden, duiden zij meer op een indirect voordeel, dan op een aspect
van het hebben van kinderen dat verwijst naar persoonlijke betrokkenheid en
affectie, adjectieven die de eerste factor lijken te bepalen. Vraag 24k (`het lijkt
mij fijn om mijn kindéren te verzorgen'), bijvoorbeeld, heeft de hoogste factorlading op de eerste factor (0,78) en de hoogste communaliteit (0,61).

Deze uitkomsten noden ertoe de vragen 24c, d en f uit de voordelenschaal te
verwijderen, hetgeen dan ook is gedaan. De resterende vragen zijn nu te reduceren
tot één factor met een eigenwaarde van 3,47, acht variabelen en dus een proportie
verklaarde variantie van 43,40~0. De betrouwbaarheid (Cronbachs a) bedraagt 0,82.
De factor heeft, qua betekenis, vooral betrekking op vermeende affectieve en
emotionele voordelen van het hebben van kinderen.
Geprobeerd is een schaal samen te stellen uit de vragen die niet in bovenstaande factoroplossing voorkomen. De betrouwbaarheid van deze drie-vragenschaal is echter te laag (Cronbachs a-0,40) om hem te kunnen gebruiken.
Eenzelfde procedure als welke is gebruikt bij de voordelen is gehanteerd voor de
nadelen. Op de vragen 25a, e, f, h t~m k, n en o is een principale-componentenanalyse uitgevoerd. Het leverde drie factoren op met eigenwaardenvan respectievelijk 3,04, 1,39 en 1,08. Vraag 25a en e hadden hoge factorladingen op de
tweede factor (respectievelijk 0,87 en 0,88), en lage factorladingen op de eerste
factor (~0,16). Vraag 25n en o laadden hoog op de derde factor (respectievelijk
0,79 en 0,76) en laag op de andere twee factoren (~0,12). Bij de samenstelling
van de (ééndimensionale) schaal zijn de vragen 25n en o achterwege gelaten,
vanwege de aparte status die deze vragen hebben (uniek hoge factorladingen op
de derde factor, die een lage eigenwaarde heeft). Vraag 25a en e vormen weliswaar de belangrijkste bestanddelen van de tweede factor, maar zijn toch in de
schaal opgenomen, omdat de vragen verwijzen naar vrijheidsaspecten van kinderen
krijgen (`het belemmert mij in mijn vrijheid' en `ik wil dingen doen, die met een

85

kind erbij moeilijk te doen zijn'). Het vrijheidsaspect wordt gezien als een wezenlijk onderdeel van de nadelen van het hebben van kinderen, meer dan bijvoorbeeld
25n: `ik vrees voor een kind met een ernstige handicap' of 250: `de toestand in
de wereld'. Uit de overgebleven zeven variabelen is één factor samengesteld met
een eigenwaarde van 2,91 en een proportie verklaarde variantie van 41,So~o.
Cronbachs a bedraagt 0,78. De factor heeft in de eerste plaats betrekking op
verantwoordelijkheidsaspectenals vermeend nadeel van het hebben van kinderen,
en in de tweede plaats op vrijheidsbelemmerende aspecten.
De factoranalyses zijn in detail na te lezen in bijlage 2, waar ook de ongeroteerde factorladingen zijn te vinden
Aan elke proefpersoon zijn, op basis van deze factoroplossingen, dus twee
(gestandaardiseerde)factorscores toegekend, een voor de vermeende voordelen en
een voor de vermeende nadelen.
5.2

De dispositie tot kinderen krijgen

Eerder is verondersteld dat er een dispositie kan zijn met betrekking tot het willen
krijgen van kinderen. Deze dispositie gaat vooraf aan, en beïnvloedt de mate van
appreciatie van bepaalde voor- en nadelen van het hebben van kinderen en de
vermeende algemene norm ten aanzien van het hebben van kinderen. Deze
dispositie is geoperationaliseerd door gebeurtenissen uit de levensloop, te weten:
het ontwikkelen van een latente kinderwens;
de rol van de eigen jeugd bij de kinderwens;
het plezier dat men voor zijn achttiende jaar beleefde aan de omgang met
kleine kinderen, waaronder babysitten en oppassen;
eigen vroegere gezinsgrootte.

Belangrijk met het oog op het onderscheid tussen latente en manifeste kinderwens
is de vraag wanneer men (vrijwel) zeker wist dat men wel, of juist geen kinderen
wilde. 69,60~o van de kinderloze mannen (N-385) zegt zeker of vrijwel zeker ooit
in hun leven kinderen te willen krijgen. 12,70~o twijfelt en 4,90~o heeft sterke
twijfel. 12,70~o zegt (vrijwel) zeker geen kinderen te willen. Tabel 5.1 geeft een
overzicht van de momenten waarop zowel kinderlozen als vaders zeiden te weten
dat ze (vrijwel) zeker wel of (vrijwel) zeker niet ooit kinderen wilden hebben.2
Bijna de helft van de ongehuwde mannen die (vrijwel) zeker ooit kinderen
willen, wist dit al voordat hij ging samenwonen met zijn huidige partner. Onder

z De verschillen in percentages tussen kinderloze mannen en vaders zijn klein: slechts enkele
procenten. Splitsen in kinderlozen en vaders maakt de tabel onoverzichtelijk en de aantallen respondenten per kolom klein.
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gehuwden is dit percentage lager. Mogelijk wisten sorrunige respondenten na hun
huwelijk pas echt zeker of zij kinderen wilden. In het vervolg geldt dat er sprake
is van een positieve latente kinderwens als een respondent heeft aangegeven dat
hij voor het moment dat hij met zijn huidige partner ging samenwonen (vrijwel)
zeker wist later kinderen te willen krijgen. Van alle kinderloze mannen heeft,
volgens deze definitie, 24,2a~o een positieve latente kinderwens (dit cij fer staat niet
in de tabel).
Tabel 5.1 - Percentages gehuwden en ongehuwden per moment waarop zij
wisten dat zij ooit in hun leven wel of juist geen kinderen
wilden.
Ongehuwden

Levensfase

(Vrijwel)
zeker wel
kinderen
(N-152)

(Vrijwel)
zeker geen
kinderen
(N-19)

Gehuwden
(Vrijwel)
zeker wel
kinderen
(N-341)

(Vrijwel)
zeker geen
kinderen
(N-45)

Voor samenwonen

43,4

42,1

36,4

33,3

Tijdens samenwonen

15,1

5,3

12,6

0

-

11,7

17,8

6,2

13,3

33,1

35,6

Tijdens huwelijk

-

Huidige leeftijd

7,9

Weet nietfnooit
zo'n moment

33,6

0
52,6

geweesta
Totaal
a

100

100

100

100

Verdeling: 77ola weet het niet meer, en 23o1a zegt dat er nooit een bepaald
moment is geweest.

Het aantal mannen in de steekproef dat (vrijwel) zeker geen kinderen wil is gering.
Aan de percentages in de tabel moet wat deze groep betreft dan ook niet veel
waarde worden gehecht. De variabele negatieve latente kinderwens kan, vanwege
het geringe aantal mannen (23) dat zei voor het moment van samenwonen (vrijwel) zeker geen kinderen te willen, geen rol spelen in de verdere analyse.

De rol van de eigen jeugd wordt vertaald in vier mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de eigen jeugd een positieve invloed heeft (gehad) op de kinderwens. De tweede mogelijkheid is dat de mogelijk negatieve (opvoedings)ervaringen uit de eigen jeugd uitdagen om het zelf anders te willen doen; men wil de
negatieve eigen ervaring ten goede aanwenden. De derde mogelijkheid is dat de
eigen jeugd een negatieve invlced heeft op de kinderwens. De vierde mogelijkheid
ten slotte is dat de eigen jeugd geen rol speelt bij de kinderwens. In tabel 5.2 staan
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de gegeven antwoorden op de rol van de eigen jeugd bij de kinderwens. Iets
minder dan de helft van de respondenten vindt dat de eigen jeugd op een of andere
wijze meespeelt bij hun huidige wens om kinderen te krijgen.
Tabel 5.2 - Percentages per antwoordcategorie op de
vraag 'Speelt uw eigen jeugd een rol bij uw
wens om al dan niet kinderen te willen?'
Antwoordcategorie

Kinderlozen
(N-470)

Vaders
(N-246)

Ja, in positieve zin

29,3

26,8

Ja, maar wil anders dan in
eigen jeugd

11,3

11,4

2,8

2,0

51,4

51,6

5,1

8,1

Ja, in negatieve zin
Nee
Weet nietjgeen opgave
Totaal

100

100

De vraag naar de rol van de eigen jeugd is nogal breed en onduidelijk geformuleerd. Het wordt met deze vraag niet duidelijk welke factoren in de jeugd nu
precies meespelen. Bovendien is aan de respondent - en niet aan de ondetzoeker overgelaten om te bepalen of de jeugd een rol heeft gespeeld bij de kinderwens.
Deze vraag dient dan ook eigenlijk slechts als indicator voor vervolgonderzoek,
waarin de rol van de eigen jeugd kan worden blootgelegd.
Tabel 5.3 - Percentages per antwoordcategorie op de vraag 'Vond u het
leuk (toen u jonger was dan 18 jaar) om met kleine kinderen om te gaan? Bijvoorbeeld babysitten, oppassen, spelen.'
Antwoordcategorie

Vaders
(N-221)

9,6

12,9

Leuk

47,8

40,6

Niet echt leuk

24,8

26,1

Tamelijk vervelend

4,2

4,4

Vervelend

2,8

2,4

Heel vervelend

1,5

2,4

Weet niet~geen opgave

9,3

11,2

Heel leuk

Totaal
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Kinderlozen
(N-427)

100

100

Tabe15.3 geeft de frequentieverdeling weer van de vraag naar het plezier dat men
vroeger beleefde aan de omgang met kleine kinderen. De meesten vonden het leuk,
minder dan een op de tien had er een hekel aan.
De laatste variabele die behoort tot het concept dispositie is de `eigen vroegere
gezinsgrootte'. Gemiddeld hadden de respondenten twee broers en~of zusters op
het moment dat zij zelf twaalf jaar oud waren (M-2,1, S-1,4, N-717). Vijf
procent groeide op als enig kind, elf procent komt uit een gezin met vijf of ineer
kinderen. Verschillen tussen kinderlozen en vaders zijn er nauwelijks wat dit
betreft.
5.3

Normen en de rol van de partner

Het concept subjectieve norm bestaat uit twee variabelen. In de eerste plaats is
er de vermeende algemene norm ten aanzien van het hebben (of krijgen) van
kinderen, en in de tweede plaats is er de mening van naasten, in casu de partner,
over kinderen krijgen.
Het deel vermeendealgemene norm van het concept subjectieve norm is geoperationaliseerd door een aantal vragen die zijn weergegeven in figuur 5.3. Figuur 5.3
toont de percentages van de gegeven antwoorden op deze vragen, op dezelfde
wijze als in de (samengestelde) figuren 5.1 en 5.2.

~

Een grote rol speelt de vermeende algemene norm niet. Alleen de stelling A:
`kinderen krijgen hoort bij het leven' heeft nog een enigszins hoge score. De
mening van vrienden en kennissen (c), maar ook die van de eigen familie (E)
worden nauwelijks van belang geacht.
In een principale-componentenanalysevormen de vijf afgebeelde vragen één
factor met een eigenwaarde van 2,32, proportie verklaarde variantie 46,40~0,
Cronbachs a-0,68.
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A: Kinderen krijgen hoort bij het leven
B: Het krijgen van kinderen hoort bij een huwelijk of vaste relatie
C: Het hebben van vrienden en kennissen met kinderen telt mee om kinderen
te willen
D: Mijn geloof speelt een belangrijke rol om kinderen te willen
E: De mening van mijn familie telt mee om kinderen te willen
Figuur 5.3 - Vermeende algemene norm ten aanzien van het hebben van kinderen

Bij de bestudering van beïnvloeding van de mening van naasten op de kinderwens
van de man, is de aandacht vooral uitgegaan naar de rol van de partner. `Béinvlceding' is echter moeilijk te meten of vast te stellen. Erkent de man een invloed,
als die er is? Is de invloed expliciet of implíciet? Gaat het om liever willen of
sneller willen? Invloed lijkt moeilijk te kwantificeren. Daarom wordt volstaan met
een eenvoudige indeling: er is een positieve, stimulerende beïnvloeding van de
partner (zij wil liever en~of eerder kinderen dan de man), een negatieve, remmende béinvloeding (man wil liever en~of eerder kinderen dan de vrouw), of er is
geen (aantoonbare) beïnvloeding. Als de vrouw liever (of sneller) kinderen wil
dan haar man, zal zij proberen haar man over te halen of over de streep te trekken.
Deze positieve beïnvloeding is onderdeel van de subjectieve norm. Als de vrouw
daarentegen minder graag of minder snel kinderen wil dan de man, dan is er
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sprake van een obstructie van de kinderwens van de man. Deze negatieve beinvloeding valt daarom onder het concept vermeende uitvoerbaarheid.
De twee dichotome variabelen zijn berekend op basis van een aantal criteria.
Wordt aan één of ineerdere criteria voldaan dan verandert de waarde van een
variabele, van `geen beïnvloeding' naar `positieve beïnvloeding', of van `geen
beïnvloeding' naar `negatieve beïnvloeding' . De criteria voor `positieve beïnvloeding' en `negatieve beïnvloeding' zijn de volgende.
Als eerste criterium voor het vaststellen van het bestaan van een invloed geldt
de rechtstreekse vraag in de vragenlijst naar wie van beide partners het liefst
kinderen wil. Van (grofweg) een op de vijf (21,40~0) respondenten wil de vrouw
ze liever; van een op de tien (10,70~0) is dit de man.

Als tweede criterium geldt de vraag `wilt u ooit in uw leven kinderen' (voor
vaders: `wist u altijd al dat u ooit in uw leven kinderen wilde'), die beantwoord
is voor zowel de man als de vrouw. Bij een verschil tussen man en vrouw van
twee of ineer categorieën wordt een invloed verondersteld. Een verschil van twee
categorieën betekent bijvoorbeeld dat een van beide partners vrijwel zeker wel
kinderen wil en de ander sterk twijfelt. Of dat de een ze zeker niet wil en de ander
twijfelt. De invloed wordt in dergelijke gevallen geacht vooral impliciet te zijn,
en wellicht niet als zodanig (h)erkend door de betrokkenen. Op basis van deze
eerste twee criteria blijkt 23,70~o van de kinderloze mannen een positieve béinvloeding te ondergaan, en 15,40~o een negatieve (zie tweede kolom van tabel 5.4).
Vervolgens is een aantal respondenten ingedeeld in de categorieën positieve
of negatieve beïnvloeding van de vrouw op basis van het feit dat, hoewel de
kinderwens (in dit geval dus verwoord door de vraag `wilt u ooit in uw leven
kinderen') van beide partners slechts één categorie verschilde, een van beide
partners vaak (vaker in ieder geval dan de ander) over het onderwerp `kinderen
krijgen' begon te praten: de expliciete beïnvloeding.
Als laatste criterium geldt de planning van het kinderen krijgen.' Er is, per
definitie, sprake van positieve beïnvloeding, als de vrouw ten minste een jaar
eerder kinderen wil dan de man, en van een negatieve beïnvloeding in het omgekeerde geval.
Bovenstaande criteria leiden, voor wat betreft de kinderloze mannen, tot de
volgende indeling (zie ook tabe15.4): `de vrouw béinvloedt de man ten positieve'
(31,40~0), `de vrouw beïnvloedt de man ten negatieve' (20,30~0), en `geen beïnvloeding' (48,30~0). Vaders erkennen (retrospectief) meer positieve beïnvloeding van
hun partner: 380~0 onderging een positieve, llo~o een negatieve, en Slo~o geen

' Dit criterium, dat betrekking heeft op de planning van het kinderen krijgen, is achterwege gelaten
bij de padanalyse. De variabelen `invloed partner' en `voomemen~planning' zouden anders niet meer
onafhankelijk zijn. Er is derhalve gerekend met twee dummy variabelen `positieve invloed partner'
en `negatieve invloed partner', gebaseerd op de eerste drie hier genoemde criteria.

91

Tabel 5.4 - Percentages kinderlozen en vaders die op een of andere wijze beïnvloeding ondergingen van hun partner wat betreft hun kindenvens.
te en 2e criteriuma:
liever kinderen
willen

t

3e criteriuma: praten
over kinderen
krijgen

t

4e criteriuma:
eerder kinderen
willen

Kinderloos

Vader

Kinderloos

Vader

Kinderloos

Vader

Geen beinvlceding

60,9

62

54,8

51

48,3

-

Negatieve
beinvlceding

15,4

9,4

17,2

11

20,3

Positieve beinvlceding

23,7

28,6

28

38

31,4

100

100

Tota a I

100

100

100

a zie tekst

beïnvloeding. Hierbij zij opgemerkt dat het timingaspect (hij of zij wil eerder
kinderen) uiteraard geen rol meer speelt bij de vaders.
Deze resultaten suggereren een betrekkelijk geringe rol van de partner als het gaat
om de behoefte om kinderen te krijgen. De mythe dat vrouwen liever en eerder
kinderen willen dan mannen (Swanson, 1985) kan hier niet worden bewaarheid:
bijna de helft van de vrouwen oefent geen invloed uit, althans de man geeft er,
met de hier gebruikte operationalisatie, geen blijk van. Van de kinderloze samenwonenden kan bij 200~o een negatieve beïnvloeding van de vrouw worden aangetoond en bij 310~o een positieve, een verschil van slechts l lo~o ten gunste van de
positieve beïnvloeding. Het is mogelijk dat samenwonendemannen vrijwel direct
meegaan in de (kinder)wensen van hun partner. Het feit dat vaders meer invloed
van hun partner erkennen dan niet-vaders zou daarop kunnen wijzen.
5.4

Belemmeringen bij het krijgen van kinderen, de vermeende uitvoerbaarheid

De afhankelijke variabele in het conceptueel model, het beoogde gedrag van
mannen waarop de attitude, subjectieve norm, wens en voornemen worden geacht
betrekking te hebben, is, in ruime zin, `een kind verwekken bij de partner'.
Met het begrip `vermeende uitvoerbaarheid', zoals Ajzen het heeft beschreven,
wordt in strikte zin bedoeld het bij machte zijn om bepaald gedrag uit te voeren.
In ons geval betekent dit dus dat de man in staat moet zijn om gemeenschap te
hebben met zijn partner zonder daarbij anticonceptie tce te passen. Deze handeling
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vereist op zich geen bijzondere vaardigheden, en problemen dit aangaande zullen
daarom vooral moeten worden gezocht in medewerking van de partner (zie ~5.3),
gezondheidsfactorenen budget- en tijdrestricties. De vraag van de uitvoerbaarheid
wordt daarmee verlegd naar de vraag of het praktisch gezien mogelijk is dat de
vrouw zwanger wordt.
De gezondheid van beide partners is uiteraard belangrijk. Dit aspect is in de
vragenlijst verwoord met de stelling `de gezondheid van mij~mijn partner laat het
(nog) niet toe' (F). Maar ook kunnen er budgetrestricties zijn (`de financiën laten
het niet toe' (C), `mijn woning is niet geschikt' (D)), of tijdrestricties (`het is niet,
of te moeilijk, te combineren met werk, carrière of opleiding van man en~of
vrouw' (n en B), `we zijn het niet eens over de taakverdeling' (E)). In figuur 5.4
zijn de gegeven antwoorden op deze stellingen grafisch weergegeven.
Een principale-componentenanalyse op deze stellingen wijst drie factoren aan: een
die duidt op tijdrestricties (eigenwaarde 1,98), een die budgetrestricties aangeeft
(eigenwaarde 1,27), en een die verwijst naar de gezondheid (eigenwaarde 1,02).
De stellingen over de moeilijke combinatie van kinderen met werk, carrière of
opleiding ( enquêtevragen 251 en m) hebben hoge factorladingen op de eerste factor
(factorladingen beide 0,90), de stellingen over de woning en fmanciën (25b en c)
zijn met name verantwoordelijk voor de tweede factor ( factorladingen beide 0,80).
De stelling `de gezondheid van mij~mijn partner laat het (nog) niet toe' ( 25g) is
vrijwel geheel verantwoordelijk voor de derde factor (factorlading 0,95), terwijl
de stelling over de taakverdeling (25d) qua factorladingen is verdeeld over de drie
berekende factoren ( zie bijlage 2 voor details).

Zouden we één (factor)score aan de `venneende uitvoerbaarheid' willen toekennen
dan krijgen we te maken met een schaal met een lage betrouwbaarheid (Cronbachs
a zou de waarde 0,51 krijgen). Omdat het concept `vermeende uitvoerbaarheid'
zo duidelijk drie dimensies kent, en omdat hij in het conceptueel model een
exogene variabele vertegenwoordigt, wordt er geen enkelvoudige factorscore aan
toegekend.
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A: Het is niet of te mceilijk te combineren met mijn werk, carrière of opleiding
B: Het is niet of te mceilijk te combineren met het werk, carrière of opleiding
van mijn partner
C: De financiën laten het niet tce
D: Mijn woning is (nog) niet geschikt genceg
E: We zijn het niet eens over de taakverdeling
F: De gezondheid van mij~mijn partner laat het (nog) niet tce
Figuur 5.4 - Vermeende uitvcerbaarheid

5.5

De wens, het voornemen en het gedrag

Het theoretisch concept `wens' is geoperationaliseerd als `kindertalwens', ofwel
als het aantal kinderen dat men idealiter zou willen hebben. Het aantal kinderen
dat men wil, bepaalt aldus de sterkte van de wens. Van de 920~0 (kinderloze)
respondenten die op de vraag naar het aantal kinderen dat men zou willen krijgen
een antwoord hebben gegeven, wil 9,40~o nul kinderen. 14,So~o wil er minder dan
twee (maar geen nul), 380~o twee, 13,20~o twee à drie, 12,10~o drie en 130~o meer dan
drie kinderen. Gemiddeld wil de man 2,18 kinderen (S-1,16).
Het voornemen wordt uitgedrukt in een planning die men aan het kinderen
krijgen verbindt. Meer dan de helft van de respondenten (560~0) blijkt echter niet
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in staat een concreet antwoord ( in maanden of jaren) te fonnuleren op deze vraag.
Het is nochtans een zeer belangrijke intermediërende variabele in het conceptueel
model, en een dergelijk groot aantal ontbrekende gegevens is derhalve onverantwoord. Nu zijn er in de enquête verscheidene vragen over de planning gesteld,
waaronder ook vragen van categorische aard. Teneinde de nonrespons te mniimaliseren zijn deze kwalitatieve antwoorden gekwantificeerd. Hierbij zijn de volgende
veronderstellingen gehanteerd:
-`langer dan vijf jaar' is gelijk gesteld aan zeven jaar;
-`tussen twee en vijf jaar' is gelijk gesteld aan vier jaar;
-`tussen een en twee jaar' is gelijk gesteld aan twee jaar;
-`korter dan een jaar' is gelijk gesteld aan een jaar;
De nonrespons wordt hiermee teruggebracht tot 460~0. Om dit, nog altijd veel te
hoge, percentage verder terug te dringen zijn bij de nonresponsgroep voor de
variabele planning gemiddelden ingevuld, volgens de volgende criteria:
-`besluit genomen voorlopig geen kinderen te willen' is gelijk gesteld aan het

gemiddelde van degenen die behalve dit antwoord ook een concrete planning
hebben genoemd, namelijk 46 maanden ( gebaseerdop 63 respondenten, S-15,
toegekend aan 49 respondenten);
-`we twijfelen nog' is volgens dezelfde rekenmethode gelijk gesteld aan 40
maanden' ( gebaseerd op 25 respondenten, S-13, toegekend aan 37 respondenten);
-`we hebben een positief besluit genomen' is zodoende gelijk gesteld aan 26
maanden (gebaseerd op 110 respondenten, S-14, toegekend aan 31 respondenten);
- aan het antwoord `besluit genomen geen kinderen te willen' ten slotte is een
(arbitraire) waarde van tien jaar toegekend (37 respondenten).
De nonrespons wordt hiermee teruggedrongen tot 80~0. De gemiddelde duur van
de planning bedraagt 44,6 maanden ( S-30). Gemiddelde en standaarddeviatie
worden opgestuwd door de groep mannen die een besluit genomen hebben geen
kinderen te willen. Laten we deze groep buiten beschouwing dan is de gemiddelde
planning 36,3 maanden (5-17, N-336).
Anticonceptie wordt door 130~o van degenen die deze vraag hebben beantwoord
(N-399) nooit gebruikt. 750~o past anticonceptie (bijna) altijd met succes toe.
`Ongelukjes' (anticonceptie vergeten of slecht functionerend) gebeuren bij 80~0
soms, bij 20~o af en toe, en bij lo~o vaak of bijna altijd.

' Uit ondetzcek onder vrouwen die twijfelen over het krijgen van kinderen (Van Luijn, 1996) bleek
dat verreweg de meeste twijfelende vrouwen (90a~o) uiteindelijk besluiten toch kinderen te willen
hebben. De duur van de twijfel bedraagt gemiddeld drieënhalf jaar, ofwel 42 maanden.
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5.6

Achtergrondvariabelen

Op dit punt is van nog drie variabelen de frequentieverdeling onbekend: het aantal
jaren dat men samenwoont, religiositeit en kerkelijkheid. Voor de overige achtergrondvariabelen (leeftijd, leeftijd partner, burgerlijke staat, het al of niet hebben
afgesloten van een samenlevingscontract, opleidingsniveau en opleidingsniveau
partner) wordt verwezen naar hoofdstuk vier.
Het gemiddeld aantal jaren dat men samenwoont, is voor de kinderlozen 5,0
jaar, de mediaan ligt op 4 jaar. De vaders wonen gemiddeld 6,1 jaar samen
(mediaan 5 jaar).
Hoewel het geloof nog wel een rol van betekenis speelt gaan de respondenten
niet vaak ter kerke. Van de kinderlozen zegt 15,40~o dat godsdienst (zeer) belangrijk voor hen is. Voor 22,60~o is het enigszins belangrijk. Van deze 380~o gaat ruim
een kwart (26,80~0) - dat is een op de tien respondenten - ten minste een keer per
maand naar de kerk of een religieuze bijeenkomst. Voor de vaders zijn deze
percentages min of ineer gelijk.
5.7

Waardoor willen mannen kinderen? Een causaal model

Om te weten te komen hoe, en hoe sterk alle hierboven genoemde variabelen
samenhangen, is de zogeheten padanalyse een geschikte statistisch-analytische
techniek. Uitgaande van een theorie over mogelijk causale verbanden tussen de
betrokken variabelen (het conceptueel model) kan met behulp van deze regressieanalysemethode worden getoetst of deze veronderstelde verbanden daadwerkelijk
betrekking hebben op de werkelijkheid, voorzover die is gerepresenteerd in de
steekproef.
Padanalyse stelt ons in staat om, behalve inzicht te krijgen in de samenhang
van variabelen in een model, ook oorzaken en indirecte oorzaken vast te stellen.
Het biedt tevens de mogelijkheid schijnbare samenhangen te ontmaskeren en het
geeft een indicatie van de verklarende kracht van het gekozen model door middel
van proporties verklaarde variantie en `goodness of fit'-waarden.
Er zijn echter ook nadelen aan verbonden. Een padanalyse vereist dat alle
variabelen van interval-meetniveauzijn. Bovendien kunnen alleen lineaire verbanden in de analyse worden betrokken, en er is de mogelijkheid dat heteroskedasticiteit of multicollineariteit (zie verderop) optreedt. Echter, de toepasbaarheid van
het type analyse op het hier gepresenteerde conceptueel model en de goede
interpreteerbaarheid van de resultaten hebben toch voor padanalyse doen kiezen.
Teneinde de waarde van de resultaten te schatten, is het nuttig om even bij de
assumpties stil te staan.
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De selectiviteit van de steekproef
Sommige vragen zijn vaker niet, of inet `weet niet', beantwoord dan andere.
Sommige respondenten weten bijvoorbeeld niet of zij de omgang met kleine
kinderen vroeger leuk vonden of niet, anderen weten niet hoeveel kinderen zij
zouden willen hebben, of het maakt ze niet uit, weer anderen zijn niet in staat om
een planning aan hun kinderwens te verbinden. Elke simultane analyse - waaronder padanalyse - vereist dat elke variabele in het model een waarde heeft, ofwel
dat op elke relevante vraag een antwoord is gegeven, anders dan `weet niet' of
`geen opgave'. Bij het stellen van deze eis valt een kleine 280~o van de (kinderloze)
respondenten af. De padanalyse wordt derhalve uitgevoerd met 269 kinderloze
mannen, later op te voeren tot 293, vanwege het vervallen van niet-significante
variabelen tijdens de `modelbouw'.
Deze listwise deletion of missing values impliceert de aanname dat de ontbrekende waarden at random verdeeld zijn over de datamatrix. Gemiddelde en
spreiding van elke variabele in de responsgroep zouden gelijk moeten zijn aan
gemiddelde en spreiding in de nonresponsgroep, ofwel er moeten nagenoeg gelijke
correlaties tussen de variabelen in beide groepen te vinden zijn. Een methode om
te kunnen nagaan of deze aanname te rechtvaardigen is, is het vergelijken van de
con elatiematrix berekend op basis van een listwise deletion of missing values met
de correlatiematrixberekend op basis van een pairwisedeletion ofmissing values.
Het blijkt dat geen van de 135 vergeleken correlaties uit beide matrices meer
verschilt dan 0,10. Er zijn er twee met een verschil van 0,09, namelijk de correlatie tussen `positieve ervaringen in jeugd' en `vermeende algemene norm', en
`opleidingsniveau partner' en `anticonceptiegebruik'. Het verband tussen `positieve
ervaringen in jeugd' en `vermeende algemene norm' is groter in de selecte groep
(i-0,23, N-269) dan in de hele groep (r-0,14, N-405). Het verband tussen
`opleidingsniveaupartner' en `anticonceptiegebruik' is kleiner in de selecte groep
(r-0,02, N-269) dan in de hele groep (r-0,11, N-391). Dit kan betekenendat een
verband tussen `positieve ervaringen in jeugd' en `vermeende algemene nonn' ten
onrechte wel in het model is opgenomen, en een verband tussen `opleidingsniveau
parMer' en `anticonceptiegebruik' ten onrechte niet. Ik kom later terug op het
probleem van de selectiviteit.

Normaliteit, lineariteit, homoskedasticiteit, multicollineariteit en meetniveau
Het gebruik van regressieanalyse stelt bepaalde eisen aan de gebruikte variabelen.
De voorwaarden voor het doen van regressieanalyse worden hier besproken. De
meeste variabelen hebben een (redelijk) non~nale verdeling. Uitzonderingen vormen
de onafhankelijke (exogene) variabelen `eens over taakverdeling' (scheefheid:
-2,54), `gezondheid' (- 2,57) en `kerkelijkheid' (-2,73), de intermediërende
variabele `vermeende algemene norm' (-2,84) en de afhankelijke variabele
`anticonceptiegebruik' (- 1,60). Kwadrateren van deze variabelen maakt deze
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variabelen minder links scheef; de waardenworden respectievelijk -2,09, -2,33,
-2,38, -2,04 en -0,97. Analyse van de residuen geeft geen aanleiding in
overwegende mate te twijfelen aan de lineariteit van de verbanden. Er is sprake
van heteroskedasticiteit (een ongelijke spreiding van residuwaazden bij de op basis
van de regressievergelijking voorspelde waarden van de afhankelijke variabele)
bij de variabelen `leeftijd' en `voornemen~planning'.
Multicollineariteit (een onderling hoog correleren van onafhankelijke variabelen) treedt in geringe mate op bij de variabelen religiositeit en kerkelijkheid en
bij leeftijd en leeftijd van de partner. De `variantie inflatie factor' - 1 gedeeld
door 1 minus de multipele correlatiecoëfficiënt - is hierbij echter niet hoger dan 3.
Veel variabelen hebben een ordinaal-meetniveau. Voor onafhankelijke variabelen in een regressieanalyse hoeft dit geen onoverkomelijk bezwaar te zijn
(Tabachnik 8z Fidell, 1996), maar intermediërende en afhankelijke variabelen
dienen van interval-meetniveau te zijn. De factorscores hebben een (quasi)intervalmeetniveau, de variabelen kindertalwens en voornemen~planning een ratio-meetniveau, en de afhankelijke variabele anticonceptiegebruik heeft een ordinaal meetniveau.

Deze variabele is samengesteld uit vragen naar het al of niet toepassen van
anticonceptie en de frequentie van `ongelukjes' daarmee. De categorieënvariëren
van `nooit ongelukjes' (perfect anticonceptiegebruik), via `zelden', `soms' en
`vaak', tot `altijd ongelukjes' (ofwel geen anticonceptiegebruik). Nauwkeuriger
kwantificering van deze variabele is in een vragenlijst nauwelijks mogelijk. Een
interval-meetniveau is daarom niet haalbaar. De resultaten van de padanalyse
moeten met de hier vermelde beperkingen worden gelezen.
Statistische achtergrond van de padanalyse
Het conceptueel model wordt exploratief getoetst. Dat wil zeggen dat stapsgewijs
wordt gezocht naar een optimaal empirisch model, dat vervolgens wordt vergeleken met het theoretisch conceptueel model. Uitgangspunt voor deze zoektocht is
een verzadigd model. Dat wil zeggen dat het - relatief zuinige - conceptueel
model in eerste instantie wordt gecompliceerd door zoveel mogelijk verbanden
te onderzoeken tussen de verscheidene variabelen. De redelijkheid voor het
onderzoeken van een verband dient echter steeds op de voorgrond te staan; er mcet
een theoretische grondslag voor te vinden zijn. De causale ordening van het
conceptueel model wordt daarom niet aangetast, en de veronderstelde directe en
indirecte verbanden worden getoetst. Daarnaast wordt echter ook gezocht naar
andere mogelijke verbanden. Bijvoorbeeld, er wordt, behalve naar het directe
effect van de dispositionele variabelen op de attitude en de subjectieve norm, ook
gekeken naar de effecten van de dispositionele variabelen op de wens, het voomemen en het gedrag. Zodoende is ook het (in het conceptueel model niet aangegeven) effect van subjectieve norm op gedrag, en van vermeende uitvoerbaarheid
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op wens onderzocht. Voor wat betreft de achtergrondvariabelenzijn de mogelijke
effecten daarvan bekeken op attitude, subjectieve norm, wens, voornemen en
gedrag. Alleen de dispositie- en vermeende-uitvoerbaarheidvariabelenzijn consequent als exogene variabelen in het model behandeld.
De variabelen die in de analyse zijn betrokken, zijn:
Dispositie
- positieve latente kinderwens
- een positieve rol van de eigen jeugd bij de kinderwens
- het plezier dat men voor zijn achttiende jaar beleefde aan de omgang met
kleine kinderen, waaronder babysitten en oppassen
- eigen vroegere gezinsgrootte
Subjectieve norm
- factorscore vermeende algemene norm
- positieve beïnvloeding van de partner
Attitude
- factorscore vermeende voordelen van het hebben van kinderen
- factorscore vermeende nadelen van het hebben van kinderen
Vermeende uitvoerbaarheid
- geschiktheid woning
- voldoende financiën
- eens over taakverdeling
- gezondheid
- combinatie met werk, carrière of opleiding
- combinatie met werk, carrière of opleiding van de partner
- negatieve beïnvloeding van de partner
Wens
- kindertalwens
Voornemen
- voornemen~planning
Gedrag

- anticonceptiegebruik
Achtergrondvariabelen
- leeftijd man
- leeftijd vrouw
- het aantal jaren dat men samenwoont
- opleidingsniveau man
- opleidingsniveau vrouw
- burgerlijke staat
- het al of niet hebben afgesloten van een samenlevingscontract
- religiositeit
- kerkelijkheid (waaronder het bezoeken van religieuze bijeenkomsten)
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Drie variabelen ontbreken. Dat zijn `negatieve rol van de eigen
jeugd bij de
kinderwens', `positieve rol van de eigen jeugd bij de kinderwens doordat
men het
zelf anders wil doen dan het in de eigen jeugd ging' en `negatieve
latente kinderwens'. Deze variabelen vertonen te weinig variatie om in de analyse
te kunnen
worden gebruikt.
De coëfficiënten van de verscheidene modellen zijn berekend
met behulp van het
computerprogramma LtSREL8 (Jóreskog 8z Sórbom, 1993). Dit
programma is
gemaakt voor het oplossen van lineaire
structuurvergelijkingsmodellen en kent
daarin vele mogelijkheden, zoals het opnemen van niet-geobserveerde,
latente,
variabelen, het laten correleren van residuwaarden en de mogelijkheid
te kiezen
voor niet-recursieve modellen. Er kan voor verscheidene
parameterschattingsmethoden worden gekozen, waaronder de klassieke kleinste-kwadratenmethode
(gebruikt in regressieanalyse),en de `maximum likelihood'-methode. Deze laatste
methode is standaard in [.~SREL, wordt hier gehanteerd, en is relatief
ongevoelig
voor kleinere steekproeven ( Saris 8i Stronkhorst, 1984).

Het programma kan, behalve het voorgaande, ook een `eenvoudige' padanalyse
uitvoeren. Het grote voordeel van het gebruik van [.ISREL8 boven de aloude
regressieanalysemethodehierbij is, dat het programma schattingen produceert van
de mogelijke juistheid van het gekozen model, de `goodness of fit'.
Bij de hier gepresenteerde berekeningen wordt gebruik gemaakt van vijf van
de meer dan twintig beschikbare `goodness of ft'-indicatoren. Deze zijn de xz,
de `goodness of fit index' (GF[), de `adjusted goodness of fit index' (AGFI), de
`parsimony goodness of fit index' (PGFI) en de `critical N' (cN).
De xz is gebaseerd op de verhouding tussen de likelihood (de `overeenkomst'
tussen de steekproef-covariantiematrix en de geschatte populatie-covariantiematrix)
van een perfect model (met nul vrijheidsgraden, een verzadigd model) en het
gekozen model (met meer dan nul vrijheidsgraden, een zuinig model). De xzverdeling kan nu aangeven welke verhouding tussen perfect en gekozen model,
gegeven het aantal vrijheidsgraden, nog aanvaardbaaris. Met aanvaardbaarwordt
bedoeld dat dezelfde resultaten (althans geen slechtere) zullen kunnen worden
gevonden in, bijvoorbeeld, 95 van 100 steekproeven. Eenvoudig gezegd: hoe
minder steekproeven men zou moeten bekijken om dezelfde resultaten te vinden,
hoe beter het model is. Een perfect model zal men altijd kunnen terugvinden
(p-1,00), een slecht model slechts zelden (p~0,05). Er geldt dus, kortom, hoe
groter de p-waarde, hoe beter het model ( zie ook Saris 8c Stronkhorst, 1984:
198
e.v.).

De x2 is een toetsende `goodness-of-fit'-indicator. De overige hier genoemde
indicatoren zijn beschrijvende maten.
De GF~ is een indicator die eveneens gerelateerd is aan de verhouding tussen
de likelihood van een perfect model en het gekozen model. De GFt vergelijkt de
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gevonden verhouding met een maximum verhouding. Een GFC van 1,0 is derhalve
een indicatie voor een niet of nauwelijks te verbeteren model.
De AGFI is wat `kritischer' dan de GFI, omdat in deze maat wordt gecorrigeerd
voor het aantal variabelen en vrijheidsgraden.
De PGFt geeft aan hoe zuinig het model is. Modellen dienen immers zo zuinig
als mogelijk en zo complex als nodig te zijn. De PGFI kwantificeert dit dilemma.
De CN ten slotte geeft aan hoe groot de steekproef zou moeten zijn om de
gevonden xz nog net significant te laten zijn. Hoe groter de CN is, hoe beter,
aangezien de x2 mede afhankelijk is van de steekproefgrootte. Een waarde groter
dan 200 wordt acceptabel geacht (zie voor uitgebreidere beschrijvingen van deze
indicatoren Bollen, 1989; Tabachnik 8i Fidell, 1996). In tabe15.5 staan de `goodness of fit'-indicatoren van zes modellen.
Tabel 5.5 - 'Goodness of fit'-indicatoren voor verschillende modellen. Zie voor specificatie
van de modellen bijlage 3.
Model

X~

df

p

cFl

AGFI

PGFI

CN

N

Theoretisch model

129

60

0,00

0,97

0,80

0,1 S

185

269

'Verzadigd' model

40

9

0,00

0,99

0,56

0,02

145

269

Empirisch model 1

91

70

0,04

0,97

0,91

0,29

315

287

Empirisch model 2,
t nadelen -~ wens

86

69

0,08

0,97

0,91

0,29

332

287

Empirisch model 3,
t nadelen -~ voordelen

79

68

0,18

0,98

0,92

0,29

358

287

Empirisch model 4,
- aantal jaren samenwonend
-~ voordelen

69

63

0,29

0,98

0,93

0,29

390

291

Toetsing van het theoretisch model (het conceptueel model, zoals het in hoofdstuk
drie is gepresenteerd) wijst uit dat het uiterrnate onwaarschijnlijk is dat alle
veronderstelde variabelen op exact de verondersteldewijze significant samenhangen. Om te onderzoeken wat er aan het theoretisch model mankeert, is daarom
een `verzadigd' model uitgerekend. Verzadigd staat tussen aanhalingstekens, omdat
het hier gehanteerde model niet geheel verzadigd is (het aantal vrijheidsgraden zou
in dat geval immers nul zijn). Relaties tussen vermeende uitvoerbaarheid en
subjectieve nonn, en tussen dispositionele en achtergrondvariabelen met vermeende
uitvoerbaarheid zijn achterwege gelaten, omdat dit op theoretische gronden niet
te verantwoorden is. Men kan niet beweren dat de perceptie van normen over
kinderen krijgen afhankelijk is van (bijvoorbeeld) de geschiktheid van de woning
of onenigheid over de taakverdeling. Evenmin is het redelijk te veronderstellen
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dat de geschiktheid van de woning of onenigheid over de taakverdeling veroorzaakt kan worden door (bijvoorbeeld) de vroegere omgang met kleine kinderen
of religiositeit.
Het empirisch model 1 is gebaseerd op de uitkomst van de analyse op het
verzadigd model. Honderd padcoëffictënten van de 132 daarin veronderstelde
verbanden blijken niet significants van nul af te wijken. Empirisch model 1 dient
echter verworpen te worden; de p-waarde is kleiner dan 0,05.
Om het model aannemelijker te maken zijn stapsgewijs bijna-significante
verbanden toegevoegd. Tcevceging, bijvoorbeeld, van een verband tussen nadelen
en wens blijkt in `empirisch model 1' wél significant en bovendien de `fit' van
het model te verbeteren. Het resultaat is het `empirisch model 2'. Verdere verbetering viel te bereiken door toevoegen van een relatie tussen de vermeende vooren nadelen van het hebben van kinderen. Er is geen reden om aan te nemen dat
voor- en nadelen geheel onafhankelijk van elkaar zouden zijn, ofwel dat deze
variabelen elkaar niet zouden kunnen beïnvloeden. De variabele `nadelen' blijkt
een significant effect te hebben op de variabele `voordelen' (empirisch model3).
Ten slotte bleek het model aan verklarende kracht te winnen door een van de nietsignificante verbanden uit empirisch model 3 te verwijderen, namelijk dat tussen
het aantal jaren dat men samenwoont en de vermeende voordelen.
De precieze opbouw van de hier besproken modellen is beschreven in bijlage 3.
Padmodel
Het resultaat, empirisch model4 dus, van de padanalyse is weergegevenin figuur
5.5. De gegeven coëfficiënten zijn gestandaardiseerde padcoëfficiënten. Op deze
wijze wordt het effect uitgedrukt in relatieve, onderling vergelijkbare waarden.
Gestandaardiseerd wil zeggen dat de waarden van alle variabelen eerst zijn
getransformeerd tot standaardscores, met een gemiddelde van nul en een standaarddeviatie van één. Neemt (bijvoorbeeld) de variabele kerkelijkheid één standaardscore toe, dan neemt de variabele vermeende algemene norm naar verwachting
0,32 standaardscore toe, bij gelijkblijvende waarden van de overige variabelen.
De Rz die onder elke intermediërende en de afhankelijke variabele is te vinden,
is een maat voor de proportie verklaarde variantie.

5 Significant wil zeggen dat de kans dat het gevonden verband op tceval berust kleiner is dan So~o.
Dit komt overeen met een absolute t-waarde die groter is dan, of gelijk aan 1,96.
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Tabel 5.6 - Significante gestandaardiseerde directe en totale causale effeden van alle relevante
onafhankelijke variabelen op de afhankelijke en intermediërende variabelen.
N - 291 kinderloze mannen.
Variabele

Algemene
norma

Voordelenb

Nadelen`

Kindertalwensd

Voomemene

Anticonceptiegebruikf

Effect

direct

direct totaal

direct

dired totaal

dired totaal

direct totaal

Achtergrondvariabelen
Leeftijd

-.17

-.17

-.05

(-.02)

(-.01)

-.13 -.19

.05

Leeftijd
partner

(-.10)

(-.01)

(-.11) (-.11)

Burgerlij-

ke staat

(.02)

-.15

.03

Samenlevingscontract.

(.02)

-.12

(.02)

.03

(-.01)

.02

.03

-.01

.13

.04

- .03

.08

.13

-.04

.19

.23

.12

.12 (-.06)

.15

.22

.15

-.07

Kerkelijkheid

.32

.07

.15

.19

-.12

-.16

Religio-

.13

siteit

Dispositie
Omgang
kleine
kinderen

.14

.18

Pos.
eigen
jeugd

.14

.15

.18

Pos. lat.
kinderwens

.19

.16

.22

-.27

-.15

(vervolg)

In tabel 5.6 staan de directe en totale causale effecten uit het model opgesomd.
Indirecte effecten zijn gemakkelijk te berekenen door het directe effect van het
totaal causaal effect af te trekken. Negen (exogene) variabelen blijken niet significant met de intermediërende variabelen of inet de afhankelijke variabele in het
model samen te hangen. Deze zijn de leeftijd van de partner, een negatieve
béinvloeding van de partner, eigen vroegere gezinsgrootte, opleidingsniveau van
de man, opleidingsniveau van de partner, het aantal jaren dat men samenwoont,
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Tabel 5.6 (vervolg) - Significante gestandaardiseerde directe en totale causale effecten van
alle relevante onafhankelijke variabelen op de afhankelijke en intermediërende variabelen. N-291 kinderloze mannen.
Variabele
Effect

Algemene
norm'

Voordelenb

Nadelen`

Kindertalwensd

Voomemene

Anticonceptiegebruikf

direct

direct totaal

direct

dired totaal

direct totaal

direct totaal

Subjectieve
norm

Algemene
norm

-

Pos. beinvlceding
partner

-

Voordelen

-

Nadelen

-

-.15 -.15

Woning
geschikt

-

-.20 -.20

Gezondheid

-

.03

Werk, carr.,
opl.

-

(-.08) -.13

.21

.21

(-.09) -.11

-

.06

.08

- .03

.04

.06

-.02

.38

-.12

-.12 -.16

-.19 -.28

OS

-.06

-.08

.02

-.20

.03

.05

-.02

.33

-.08

-.12

.04

.10

-

.28
-

.28

.30

Vermeende
uitvoerbaarheid

Neg. beinvloeding
partner

(.11)

-

(.11)

Kindertalwens

-

-

-

-

-

-

-

.27

Voomemen

-

-

-

-

-

-

-

-

.27

-.17 -.22

-

-.20 -.20

-1.96Gtc 1.96; p~.05, effecten tussen haakjes zijn niet significant
a R1-.20; b R1-.37; ` R1-.31; d R2-.28; e RZ-.38; f R1-.13

Een verband dat niet in het model voorkomt is weergegeven met een -

financiële beperkingen, onenigheid over de taakverdelingen moeilijke combinatie
van kinderen met carrière, werk of opleiding van de partner.
De belangrijkste variabele in het model is het voornemen, ofwel de planning.
Deze variabele heeft de hoogste proportie verklaarde variantie (380~0). Doordat de
variabele anticonceptiegebruik enkele methodologische tekortkomingen vertoont,
is deze minder geschikt als afhankelijke variabele. De proportie verklaarde
variantie ervan is bovendien betrekkelijk laag (13a~o).
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De sterkste invloed op de planning gaat uit van de vermeende voordelen van het
hebben van kinderen. Op de tweede plaats vinden we de vermeende nadelen,
gevolgd door de kindertalwens, en de achtergrondvariabelenburgerlijke staat en
leeftijd. De dispositionele variabelen hebben minder sterke, maar niet te verwaarlozen effecten. Het gaat hier om positieve latente kinderwens, vroegere omgang
met kleine kinderen en positieve eigen jeugd. De vermeende uitvoerbaarheid speelt
een grote rol bij de perceptie van de voor- en nadelen, maar heeft een relatief
gering effect op de planning. De eventueel moeilijke combinatie van werk, carrière
of opleiding met het hebben van kinderen is eigenlijk het enige aspect van de
vermeende uitvoerbaarheid van het krijgen van kinderen dat een effect van enige
betekenis heeft op de planning.

Geheel uitgeschreven toont het padmodel ons het volgende beeld. Kerkelijkheid,
een positieve latente kinderwens en positieve ervaringen in de eigen jeugd dragen
positief bij aan de ontvankelijkheid voor de vermeende algemene norm ten aanzien
van het krijgen van kinderen. De vermeende algemene norm zelf draagt in positieve zin bij aan de vemleende voordelen van het hebben van kinderen.
Veel factoren uit de levensloop, ofwel variabelen die behoren tot het concept
dispositie, hebben een invloed op de vermeende voordelen van het hebben van
kinderen. Beleefde men voor zijn achttiende jaar plezier aan de omgang met kleine
kinderen, dan ziet men meer voordelen van het hebben van kinderen. Ook positieve ervaringen in de eigen jeugd en een positieve latente kinderwens dragen
daartoe bij. Een negatieve invloed gaat uit van de eigen leeftijd: hoe ouder men
is hoe minder voordelen men ziet.

Relatief minder nadelen worden gezien door mannen die vroeger plezier
beleefden aan de omgang met kleine kinderen, die een positieve latente kinderwens
hebben, of gehuwd zijn of een samenlevingscontracthebben afgesloten. Mannen
die een positieve beïnvloeding van hun partner ondergaan, zien meer nadelen aan
het krijgen van kinderen.
Van de stellingen die betrekking hebben op de vermeende uitvoerbaarheid is
het de combinatie van kinderen met het werk, de carrière of opleiding die de
perceptie van de nadelen positief beïnvloedt. De geschiktheid van de woning kan
de perceptie van de voordelen negatiefbéinvloeden. Mannen die kampen met een
slechte gezondheid zien meer nadelen.
Naast positieve ervaringen in de jeugd, een religieuze inslag en de aanwezigheid van een latente kinderwens heeft het zien van voordelen een sterk positief
effect op het aantal kinderen dat de man zich zou wensen. Nog sterker is het effect
van de voordelen op het voornemen. Meer voordelen zien, betekent een sterker
voornemen aan kinderen te willen beginnen, ofwel een kortere planning. Ook een
grotere kindertalwens vergroot de kans op een sterk voornemen. De sterkte van
het voornemen ten slotte heeft een negatief effect op het anticonceptiegebruik.
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Mannen die gehuwd zijn, gebruiken minder vaak anticonceptie of gaan er onzorgvuldiger mee om.
De overeenkomsten van dit (empirische) model met het theoretisch conceptueel
model zijn groot. Er zijn echter enkele in het conceptueel model veronderstelde
verbanden die niet in het empirisch model worden aangetroffen. Dit betreft het
verband tussen subjectieve norm en wens, tussen subjectieve norm en voornemen,
tussen vermeende uitvoerbaarheid en voornemen en tussen verrneende uitvoerbaarheid en gedrag. Er zijn ook verbanden wel, die niet zijn verondersteld. Dat zijn
de verbanden tussen dispositie en wens, en de directe effecten van attitude op
voornemen en van wens op gedrag. De meest interessante verschillen tussen
theoretisch en empirisch model hebben te maken met de subjectieve norm. Van
de vier veronderstelde effecten (op voordelen, nadelen, wens en voornemen) wordt
er maar één gevonden, namelijk het effect op de voordelen. Bij de frequentieverdelingen was te zien dat de vermeende algemene norm ten aanzien van het krijgen
van kinderen niet erg belangrijk wordt gevonden als reden om kinderen te willen.

Een verklaring voor het geringe effect van de subjectieve norm in het algemeen
(dus vermeende algemene norm en invloed van de partner) zou kunnen zijn dat
men zich weinig van de omgeving aantrekt omdat men sterk affectieve, individuele
(noem het egocentrische) motieven heeft om kinderen te willen. Als men die niet
heeft, dan zou de omgeving juist wel een grote rol kunnen spelen. Men is er nog
onzeker over en is meer ontvankelijk voor suggesties van buitenaf.
Een ander opmerkelijk verschil tussen het empirische en het theoretische model
is het directe verband tussen attitude en voornemen. In het theoretisch model werd
ervan uitgegaan dat positieve attituden leiden tot een grotere kindertalwens, die
op zijn beurt een voornemen tot kinderen krijgen veroorzaakt. Nu blijkt dat het
zien van voordelen (of nadelen) het ontwikkelen van een voornemen mede kan
verklaren.
De meeste gevonden verbanden zijn in de te verwachten richtingen. Het is `logisch', bijvoorbeeld, dat het zien van meer voordelen en minder nadelen de
planning kan bekorten, en ook dat de perceptie van die voor- en nadelen ten
gunste wordt beïnvloed door een positieve dispositie ten aanzien van kinderen
hebben, namelijk de positieve latente kinderwens, vroeger plezier aan de omgang
met kleine kinderen en (andere) positieve ervaringen in de jeugd.
Minder vanzelfsprekend zijn de relaties tussen leeftijd van de man en de
vermeende voordelen en tussen leeftijd en planning. De gevonden coëfficiënten
zijn namelijk negatief. Dat wil zeggen dat jonge mannen relatief ineer voordelen
zien, en een relatief sterker voornemen hebben dan oudere mannen. Men zou
eigenlijk het omgekeerde verwachten: voor jonge mannen staat kinderen krijgen
vaak nog ver weg, terwijl de wat oudere man geacht mag worden er naartoe
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gegroeid te zijn. Toch wordt dit resultaat ook elders gevonden (Gerson, Berman
8i Morris, 1991).
Het verband tussen leeftijd en vermeende voordelen is lineair; jongere mannen
`idealiseren' het hebben van kinderen blijkbaar. Het verband tussen leeftijd en
voornemen is wel (min of ineer) lineair, maar er is - zoals eerder reeds even
opgemerkt - sprake van heteroskedasticiteit. Voorbij een zekere leeftijd besluiten
sommigen van kinderen krijgen af te zien. De planning voor deze mannen is
gesteld op tien jaar; het kán immers altijd nog veranderen. Dit betekent dat
sommige oudere mannen een hele korte planning in gedachten hebben, en andere
juist een hele lange hebben. Dit effect is af te lezen aan de toenemende spreiding
(standaarddeviatie) van de variabele planning bij een toenemende leeftijd. De
gemiddelde planning is het kortst bij mannen in de leeftijdscategorie 25-29 jaar.
Het resultaat is een effect van leeftijd op planning met hoge standaarddeviaties
in de hogere leeftijdsklassen (zie tabel 5.7).
Tabel 5.7 - Gemiddelde planning in maanden, standaarddeviatie en aantal
respondenten per leehijdscategorie
Leeftijdscategorie

Gemiddelde

Standaarddeviatie

Aantal respondenten

20-24 jaar

45

22

37

25-29 jaar

40

24

141

30-34 jaar

44

29

123

35-39 jaar

47

38

47

40-44 jaar

61

42

19

Ouder dan 45 jaar

91

45

6

Generaliseerbaarheidvan de gevonden resultaten
Eerder is gewag gemaakt van de selectiviteit van de steekproef. In hoofdstuk vier
bleek dat de respondenten beduidend hoger opgeleid zijn dan het landelijk gemiddelde, en zelfs hoger dan het groot-stedelijk gemiddelde. De respondenten wonen
allen ten minste een jaar samen, en hun partner is ouder dan 18 jaar en jonger dan
43 jaar. De hier gepresenteerde resultaten zijn derhalve in de eerste plaats alleen
generaliseerbaar naar mannen die aan dezelfde criteria voldoen.
In de tweede plaats is er sprake van selectiviteit door een relatiefhoge nonrespons op enkele cruciale variabelen, waarvan de variabele voornemen~planning de
belangrijkste is. In ~5.5 is beschreven welke veronderstellingen gedaan zijn om
het percentage nonrespons te verlagen. Men kan zich echter met rede afvragen of
de groep mannen die geen concrete planning heeft kunnen of willen aangeven niet
(significant) afwijkt van de groep mannen die dit wel heeft gedaan. Het niet
invullen van een concrete planning (in jaren of maanden) heeft, zeker voor een
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onderzoek als dit, meer betekenis dan het niet invullen van het inkomen, of niet
weten hoe belangrijk de partner haar werk vindt, bijvoorbeeld.
Om te bekijken of er verschillen zijn tussen degenen die wel een concrete
planning hebben ingevuld en zij die dat niet hebben gedaan - en dus of de
veronderstelling die in ~5.5 is gedaan, te rechtvaardigen is - is een extra padmodel
berekend op basis van alleen de mannen die wel een concrete planning hebben
ingevuld. Dit zijn er 254, ofwel 630~o van het totaal, waarbij nog wel de waarde
van tien jaar is ingevuld voor hen die zeggen besloten te hebben geen kinderen
te willen. De berekening van het `controlemodel' is op dezelfde wijze uitgevoerd
als in deze paragraaf beschreven is. De resultaten van deze padanalyse staan
vermeld in bijlage 4 (tabel4.A en 4.B). In deze bijlage kunnen tevens de ongestandaardiseerde effecten uit beide modellen met elkaar worden vergeleken.
Er zijn enkele verschillen tussen de twee modellen. In de eerste plaats is de
`fit' van het controlemodel beter dan van het hier beschreven model. De x2 van
het controlemodel is 59 (df63, p-0,61) tegen 69 (df-63, p-0,29). Het causaal
model líjkt dus beter te passen bij mannen die in staat zijn een concrete planning
te geven voor de geboorte van hun eerste kind. In het controlemodel is het
(gestandaardiseerde) effect van leeftijd op de vermeende voordelen groter
(~y--0,25 tegen -0,17), dat van een positieve eigen jeugd op de kindertalwens
is kleiner (y-0,13 tegen 0,19), een positieve beïnvloeding van de partner op de
vermeende nadelen is groter (y-0,20 tegen 0,10), en het effect van de gezondheid
op de nadelen is eveneens groter (y--0,30 tegen -0,20). Verder is het totaal
causaal effect van de voordelen op de planning in het controlemodel groter (0,44
tegen 0,38). Het beeld dat naar voren komt uit de resultaten van beide modellen
verschilt, afgezien van deze nuanceverschillen, niet. Veronderstelde causale relaties
veranderen niet van teken. De aanname die in ~5.5 is gedaan, namelijk het
opwaarderen van een categorische variabele naar een continue variabele, lijkt,
gegeven bovenstaande nuancering, dan ook gerechtvaardigd.
5.8

Vaderschap voorspeld

Een interessante vraag is in hoeverre een al of niet vader-zijn is te voorspellen met
de hier gebruikte variabelen. Tot nu toe is alleen het effect van deze variabelen
op de planning en het anticonceptiegebruik van kinderloze mannen vastgesteld.
Door gebruik te maken van de controlegroep (de vaders) kan worden bekeken
welke variabelen het best een vaderschap kunnen voorspellen. Logistische regressieanalyse biedt die mogelijkheid. De afhankelijke variabele is het al of niet vaderzijn, de onafhankelijke variabelen zijn ten dele dezelfde als die welke gebruikt zijn
in de padanalyse. Er is echter geen gebruik gemaakt van factorscores, maar van
de oorspronkelijke variabelen. Buiten beschouwing gelaten zijn de invloed van
de partner, de eigen gezondheid als belemmering om aan kinderen te (kunnen)
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beginnen, het voornemen en het anticonceptiegebruik. Deze variabelen hebben
immers voor vaders, in tegenstelling tot kinderlozen, geen betekenis meer.
De hier beschreven logistische regressieanalyse is exploratief. Dat wil zeggen dat
op basis van het `likelihood ratio' criterium, stapsgewijs variabelen aan het model
zijn toegevoegd (de forward selection). Het resultaat is een eenvoudig model met
negen variabelen die tezamen in 81,So~o van de gevallen een correcte voorspelling
kunnen geven van tot welke categorie (vader~lcinderloos) een respondent behoort.
De beste voorspeller is de burgerlijke staat van de respondent, gevolgd door
het willen geven van liefde en genegenheid aan het kind. Hoe belangrijker de
(gehuwde) man dit vindt, hoe groter de kans is dat hij vader is. Een respondent
heeft verder een grotere kans vader te zijn naamtate hij er verhoudingsgewijs meer
aan toe is, hij kinderen krijgen meer beschouwt als iets dat zin of inhoud aan het
leven geeft, zijn partner ouder is, er meer onenigheid is over de taakverdeling, hij
meer vindt dat kinderen de relatie negatief kunnen beïnvloeden, hij minder
kerkelijk is en een geschikte woning heeft (zie tabel 5.8).
Tabel 5.8 - Ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (8), standaardfouten (s.eJ en
partiële correlatiecoëfficiëntend (R) van een logistische regressieanalyse van
voor- en nadelen, algemene norm, vermeende uitvoerbaarheid, dispositieen achtergrondvariabelen op afhankelijke variabele 'wel of geen vader'.
N-557, -2LL-439.
Variabele

B

s.e.

R

Burgerlijke staat

2,057

0,261'

0,281

Kinderen liefde en genegenheid geven

1,102

0,172'

0,227

-0,710

0,144'

-0,172

Geeft zin~inhoud aan leven

0,694

0,142`

0,170

Leeftijd partner

0,141

0,030'

0,164

Onenigheidovertaakverdeling

0,791

0,186'

0,146

Beïnvlcedt relatie negatief

0,608

0,180'

0,112

-0,377

0,119`

-0,103

0,393

0,132'

0,096

Gevcel er niet aan tce te zijn

Kerkelijkheid
Geschiktheid woning

a De R is gelijk aan de wortel uit de zogenaamde Wald-statistic minus twee maal het aantal vrijheidsgraden gedeeld door min twee maal de log likelihood van het basismodel.
' significant, pG0,01

5.9

Samenvatting

In dit eerste empirische hoofdstuk is aangetoond dat de vermeende voordelen van
het hebben van kinderen de voornaamste voorspeller zijn van de periode waarbin110

nen men zijn eerste kind zou willen krijgen. Deze voordelen hebben een affectief
karakter. Liefde geven, zien opgroeien en willen verzorgen zijn de meest genoemde en als meest belangrijk beoordeelde voordelen. Vermeende nadelen hebben
een minder sterk effect op de planning. De meeste en als meest belangrijk gevoelde nadelen hebben te maken met belemmering van de vrijheid. De verantwoordelijkheid voor kinderen wordt relatief weinig als bezwaar ervaren.

Ervaringen in de jeugd en een positieve latente kinderwens dragen bij tot het
zien van meer voordelen en minder nadelen van het hebben van kinderen. Positieve ervaringen in de eigen jeugd, een latente kinderwens en religiositeit hebben
daarnaast invloed op het aantal kinderen dat men zou willen krijgen. Het aantal
kínderen dat men zou willen, is op zijn beurt van invloed op de planning, zij het
minder sterk dan de vermeende voor- en nadelen.
De vermeende algemene norm ten aanzien van kinderen krijgen speelt een
geringe roL Hetzelfde geldt voor de invloed van de partner. Hierbij zij vermeld
dat `beïnvloeding van de partner' een moeilijk te operationaliseren en te meten
variabele is. De werkelijke invloed van de parmer is moeilijk te bepalen op basis
van antwoorden die zijn gegeven door de man.
De rol van de vermeende uitvoerbaarheid is in zekere zin teleurstellend. Niet
alleen was hieraan een grotere rol toegeschreven dan in het empirisch model naar
voren is gekomen, ook is het opvallend dat eigenlijk alleen de moeilijkheid van
het combineren van kinderen met eigen werk, carrière of opleiding een rol van
betekenis heeft in het model.
Van de achtergrondvariabelen verdienen `leeftijd' en `burgerlijke staat' de
meeste aandacht. Jonge mannen zien meer voordelen in het hebben van kinderen
dan oudere mannen. Het effect van leeftijd op het voornemen is negatief. Sommige
relatief oudere mannen hanteren een korte planning, terwijl andere mannen juist
een hele lange planning hebben, doordat ze feitelijk hebben afgezienvan kinderen
krijgen.
De padcoëfficiënten van de volgende variabelen bleken niet significant: leeftijd
van de partner, een negatieve beïnvloeding van de parmer, eigen vroegere gezinsgrootte, opleidingsniveau, het aantal jaren dat men samenwoont, financiële beperkingen, problemen met de taakverdeling en problemen met de carrière, het werk
of de opleiding van de partner.
De leeftijd van de partner en onenigheid over de taakverdeling blijken wel
significante regressiecoëfficiënten te hebben in een logistisch regressiemodel
waarbij het al of niet vader-zijn de afhankelijke variabele is. Andere belangrijke
voorspellers van het vaderschap zijn burgerlijke staat en het kunnen geven van
liefde en genegenheid aan het kind.
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6
VOORSTELLINGEN VAN VADERSCHAP

`De vader bouwt een relatie met het kind op en maakt voldoende tijd daarvoor
vrij. Actieve deelname in verzorging en opvoeding', zegt een man van 34 die
hoopt over anderhalf jaar vader te zijn. Op deze wijze beantwoordt hij de vraag
hoe zijn beeld van het vaderschap is. Het lijkt een duidelijk antwoord, maar de
vraag blijft hoeveel tijd `voldoende tijd' is in zijn ogen, en wat hij verstaat onder
`actieve deelname'.
In dit hoofdstuk worden de mannen aan het woord gelaten over hun beeld van
het vaderschap. Er wordt gekeken naar de wijze waarop zij de taken denken te
gaan verdelen, gesteld dat hun eerste kind geboren is. Willen ze voor hun kind
kunnen zorgen, zijn ze bereid daar werktijd voor in te leveren, of verwachten zij
dat hun partner dat doet? Onderzocht wordt welke factoren van invloed zijn op
de verwachte taakverdeling. Daarnaast komt de vraag aan de orde of de verwachte
taakverdeling van kinderloze mannen van invloed is op hun voornemen om
kinderen te krijgen. Kan een verwachte traditionele of egalitaire taakverdeling de
beslissing om kinderen te willen krijgen versnellen of vertragen? Het gaat hier,
kortom, over de ideeën die mannen hebben over hun vaderschap en hoe die zich
verhouden tot hun voornemen om kinderen te krijgen.

Als leidraad voor het beschrijven van de vaderschapsopvattingen worden vier
aspecten ervan beschreven, namelijk de in hoofdstuk drie aangedragen begrippen
zorg, arbeid, sekse-identiteit en sekserolopvatting, en verantwoordelijkheid.
Bij zorg gaat het om de verzorgingsbehoefte van de man: zijn wens om zijn
kind(eren) te verzorgen. De verzorgingsbehoefte kan conflicteren met de arbeid,
ofwel de werkbehoefte en~of de carrièregerichtheidvan de man. Onder werkbehoefte wordt verstaan de mate waarin de man in financiële zin voor zijn eventueel
toekomstig gezin wil zorgen. Zowel verzorgings- als werkbehoefte worden als
relatief ten opzichte van de partner beschouwd. Dat wil zeggen dat het gaat om
het aandeel dat de man denkt te hebben (of heeft, als hij al vader is) in verzorging
en inkomensvoorziening. Verzorgings- en werkbehoefte zijn geoperationaliseerd
als attitudevariabelen.
Met sekse-identiteitwordt verwezennaar de mate waarin de man zich identificeert met het mannelijk dan wel vrouwelijk stereotype, als relatief onveranderlijk,
dispositioneel fenomeen. Een sekserolopvatting is gedefinieerd als de manier
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waarop de man zijn sekse-identiteit in de sociale context ziet en mogelijk gestalte
geeft. Eerder is verondersteld dat sekse-identiteit en sociale context op gespannen
voet met elkaar kunnen staan, zich uitend in incongruenties. Sekse-identiteit en
sekserolopvatting worden onder andere daarom als twee afzonderlijke variabelen
beschouwd. Sekse-identiteit wordt gezien als dispositie, sekserolopvatting als
subjectieve norm.
Tot nu toe is alleen gesproken over ideeën of idealen die mannen hebben over
hun (aanstaand) vaderschap. Graag zouden we weten wat voor gedrag deze
mannen aan hun ideeën verbinden. Leidt de mening dat man en vrouw in gelijke
mate verantwoordelijk zijn voor de verzorging van het kind, en de behoefte veel
tijd aan het kind te besteden ook tot daden die aan die mening en die behoefte
tegemoetkomen? Ofwel, neemt de man verantwoordel~kheid voor zijn uitspraken?
Deze verantwoordelijkheid is de synthese van de als `vaderschapsopvattingen'
aangemerkte begrippen, en vormt de schakel van ideaal met praktijk.
De opbouw van dit hoofdstuk lijkt sterk op die van hoofdstuk vijf, maar is iets
gecompliceerder. Eerst worden de relevante variabelen beschreven. Naast de
presentatie van de frequentieverdelingen, wordt, waar relevant, het verband van
een variabele met het opleidingsniveau bekeken. Opleidingsniveau blijkt namelijk
een belangrijke onafhankelijke variabele bij de vaderschapsopvattingen, die meer
aandacht verdient dan hij zou krijgen als slechts (achtergrond)variabele in het
padmodel.
Hierna volgen de resultaten van een padanalyse. Het conceptueel model uit
hoofdstuk drie dient hierbij opnieuw als fundament. Echter, bij vaderschapsopvattingen is vooral de linkerkant van het conceptueel model belangrijk: dispositie,
subjectieve norm, attitude en vermeende uitvoerbaarheid. De vraag of de opvattingen ook leiden tot gedrag dat daarmee in overeenstemming is, wordt beantwoord
door een analyse te maken van de verantwoordelijkheid die mannen op zich nemen
ten aanzien van werken en zorgen. De vraag of de opvattingen samenhang vertonen met de manifeste kinderwens wordt onderzocht door de opvattingen te
vergelijken met het voornemen om kinderen te krijgen en het anticonceptiegebruik.
De kindertalwens, een variabele die in het vorige hoofdstuk nog een belangrijke
rol speelde, komt hierbij niet ter sprake. Het is nu niet de bedoeling het conceptueel model te toetsen door variabelen te gebruiken die alle betrekking hebben op
één vorm van gedrag. Het gaat er nu om te bekijken hoe de verhouding is tussen
vaderschapsopvattingen en het voornemen om kinderen te krijgen. Het aantal
kinderen dat men wil is daarbij niet van belang. De noodzaak om de `onverschillige attitude' en de `gedreven intentie' (zie hoofdstuk twee) te verbinden met een
`drijvende kracht', namelijk de wens, komt te vervallen, doordat attitude en gedrag
in het hier te beschrijven model betrekking hebben op twee vooralsnog verschillende zaken, namelijk vaderschapsopvattingen en kinderen krijgen. Hoezeer het
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een met het ander te maken heeft, is wat wordt onderzocht. Het conceptueel model
wordt dus gebruikt, maar niet getoetst.
In het vorige hoofdstuk over de kinderwens kwamen de vaders, als controlegroep, nauwelijks ter sprake. Nu, bij de vaderschapsopvattingen, spelen zij een
grotere rol. In feite wordt elke analyse tweemaal uitgevoerd, voor de kinderlozen
en voor de vaders apart.
In dit hoofdstuk worden mannen wiens partner in verwachting is, die (on)vrijwillig onvruchtbaar zijn of van wie hun partner dat is, voor het grootste deel in
de berekeningen betrokken. De redenen waarom zij in hoofdstuk vijf - over de
kinderwens - buiten beschouwing zijn gelaten, gelden niet in dit hoofdstuk.
Zodoende hebben de resultaten betrekking op maximaa1471 kinderloze mannen
en 249 vaders. Alleen bij de padanalyse vallen de aanstaande vaders en (on)vrijwillig onvruchtbaren buiten de onderzoeksgroep omdat hierbij de koppeling met
kinderwens wordt gemaakt.
6.1

Sekse-identiteit en sekserolopvatting

In de vragenlijst stonden tien stellingen die betrekking hebben op sekse-identiteit
en sekserolopvatting. De grafieken 6.1 en 6.2 tonen de frequentieverdelingenvan
de antwoorden die gegeven zijn op deze stellingen.
Evenals in hoofdstuk vijf zijn ook hier de percentages per antwoordcategorie
cumulatief(gestapeld) weergegeven,en zijn ontbrekende gegevensniet gepercenteerd. De gemiddelde nonrespons op de stellingen bedraagt 2,l0~0.
Van de stellingen die betrekking hebben op de sekse-identiteit (figuur 6.1) blijkt
de stelling `vrouwen zijn van nature beter in het verzorgen van kleine kinderen
dan mannen' (n) op de meeste weerklank te kunnen rekenen. Ruim veertig procent
van de mannen is het daarmee (sterk) eens.

Ongeveer een kwart van de mannen vindt kleuterleid(st)er `typisch een beroep
voor vrouwen' (D). Eveneens ongeveer een kwart denkt bij kinderen krijgen in
de eerste plaats aan de financiële verantwoordelijkheid (C). Het minst eens is men
het met `een vader moet zich zoveel mogelijk mannelijk gedragen' (E). De
verschillen tussen kinderloze mannen en vaders zijn gering.
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A: Vrouwen zijn van nature beter in het verzorgen van kleine kinderen dan
mannen
B: Een kind kan alleen gelukkig opgrceien met een vader en een mceder om
zich heen
C: Als ik aan kinderen krijgen denk, denk ik in de eerste plaats aan de financiele verantwoordelijkheid
D: Kleuterleid(st)er is typisch een bercep voor vrouwen
E: Een vader mcet zich zoveel mogelijk mannelijk gedragen
Figuur 6.1 - Sekse-identiteit

In figuur 6.2 zijn de percentages per antwoordcategorie van de stellingen die
betrekking hebben op de sekserol weergegeven. Nagenoeg iedereen is het eens met
de stelling dat de kinderverzorging een gelijke verantwoordelijkheid van man en
vrouw moet zijn (A). Men vindt in het algemeen niet dat man en vrouw het
betaald werk gelijkelijk onder elkaar moeten verdelen (C), maar ook niet dat in
een inkomen voorzien een taak is voor de man (E). Men is het in meerderheid eens
(zij het niet `sterk eens') met de stelling dat de opvoeding en verzorging van het
kind door zowel de vader als de moeder kan worden gedaan (B).
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A: De kinderverzorging is evengced de verantwoordelijkheid van de man als
van de vrouw
B: Voor de kinderen dcet het er niet tce wie hen verzorgt en opvcedt, dat kan
net zo gced de vader als de mceder zijn
C: Man en vrouw mceten het betaald werk gelijkelijk onder elkaar verdelen
D: Ik vind dat in alle bercepen evenveel mannen als vrouwen werkzaam
mceten zijn

E: Het is de taak van de man om het gezin van een inkomen te voorzien
Figuur 6.2 - Sekserolopvatting

Schaalconstructie sekse-identiteit en sekserolopvatting
Sekse-identiteit is in dit onderzoek op enigszins onconventionele wijze gemeten.
De vragen ( of stellingen) die van oudsher worden gebruikt om sekse-identiteit of
sekserolopvatting te meten hebben een zeer algemeen karakter, zoals `een vrouw
mag niet vloeken' en `een man mag niet huilen' (cf. Spence, Helmreich 8c Stapp,
1973; Spence 8z Helmreich,1978; Bem, 1974; Thompson 8z Pleck, 1987). Zoals
in hoofdstuk drie is aangegeven, worden in dit onderzoek vragen gebruikt die
minder algemeen zijn. Zij hebben betrekking op het onderwerp kinderen krijgen.
De conceptuele scheiding tussen sekse-identiteit en sekserolopvatting is op voorhand echter niet erg sterk of duidelijk. Het is daarom zinvol om, alvorens een
principale-componentenanalyse uit te voeren op de als sekse-identiteit en sekserol-
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opvatting geoperationaliseerde variabelen, te kijken of het onderscheid op basis
van de gegevens te rechtvaardigen is.
Er blijkt een duidelijk empirisch onderscheid te bestaan tussen beide typen
vragen. Een principale-componentenanalyse op de gegeven antwoorden (van zowel
kinderlozen als vaders) toont aan dat er sprake is van twee factoren. De eerste
factor heeft een eigenwaarde van 2,82 en heeft betrekking op de als sekse-identiteit
geoperationaliseerde stellingen (enquêtevragen 75e, i, l, m en n) plus de stelling
`het is de taak van de man om het gezin van een inkomen te voorzien' (enquêtevraag 75d). De tweede factor heeft een eigenwaarde van 1,57 en verwijst naar de
als sekserolopvatting geoperationaliseerde stellingen (75a t~m c en h), behalve
de stelling `het is de taak van de man om het gezin van een inkomen te voorzien'.
De factoroplossing wijkt dus op een punt af van de operationalisatie. Er is
echter onvoldoende reden om van de oorspronkelijke operationalisatie af te wijken.
De (geroteerde) factorladingen van stelling 75d op beide factoren verschillen
daarvoor onvoldoende. Bovendien blijken beide verzamelingenvragen ieder apart
één factor te vormen: de factor `sekse-identiteit' met een eigenwaarde van 2,02
(40,So~o verklaarde variantie, Cronbachs a-0,63) en de factor `sekserolopvatting'
met een eigenwaarde van 1,94 (38,70~o verklaarde variantie, Cronbachs a-0,63)
(zie ook bijlage 2, tabel 2.G en 2.H).
De Pearson-correlatiecoëfficiënttussen de factorscores `sekse-identiteit' en de
factorscores `sekserolopvatting' is 0,39 (N-471, p~0,01) voor de kinderloze
mannen en 0,35 (N-249, p~0,01) voor de vaders. Er is sprake van samenhang,
maar de samenhang is lang niet sterk genoeg om te kunnen zeggen dat met de
schalen sekse-identiteit en sekserolopvatting hetzelfde wordt gemeten.
Incongruentie
Eerder is verondersteld dat een discrepantie tussen sekse-identiteit (dispositie) en
sekserolopvatting (vermeende algemene norm) zou kunnen leiden tot incongruentie. De aanwezigheid van een incongruentie is gemeten met stelling 75f: `zoals
het nu gaat, met de verdeling werken en tijd voor thuis, is het mijn ideaal' (31,40~0
van de vaders (N-242) en 35,70~o van de kinderlozen (N-370) is het daannee niet
eens). Deze stelling verwijst in strikte zin naar onvrede met de verenigbaarheid
van ideaal met praktijk. Toch wordt zij geacht een indicator voor incongruentie
te zijn, omdat de stelling verwijst naar eigen, persoonlijke onvrede met de bestaande situatie.

Het blijkt dat een discrepantie tussen sekse-identiteit en sekserolopvatting
samenhangt met de door de man gerapporteerde onvrede. De discrepantie kent
twee richtingen. De sekse-identiteit kan meer traditioneel zijn dan de sekserolopvatting, en de sekse-identiteit kan minder traditioneel zijn dan de sekserolopvatting. Is de sekse-identiteit meer traditioneel dan de sekserolopvatting, dan is
de correlatiecoëfficiëntvan de verschilscore tussen sekse-identiteit en sekserolop118

vatting met de vraag `zoals het nu gaat, met de verdeling werken en tijd voor
thuis, is het mijn ideaal' 0,20 (p~0,05, N-201) voor de kinderloze mannen, en
0,20 (p~0,05, N-117) voor de vaders. Is de sekse-identiteit minder traditioneel
dan de sekserolopvatting dan zijn deze correlaties respectievelijk -0,16 (p~0,05,
N-232) en -0,12 (n.s., N-125).
Er geldt voor kinderloze mannen, dat hce modemer de sekserolopvatting is ten
opzichte van de sekse-identiteit hoe minder incongruentie, en, hoe meer traditioneel de sekserolopvatting is ten opzichte van de sekse-identiteit, hoe meer incongruentie. Incongruentie ontstaat dus alleen bij kinderloze mannen, als een meer
moderne sekse-identiteit niet wordt weerspiegeld in de sekserolopvatting.
De invloed van de partner

Er is maar
opvattingen
minder zou
eerste kind,

weinig informatie beschikbaar over de rol van de partner bij de
die mannen over hun vaderschap hebben. Er is gevraagd of de man
gaan werken, of ouderschapsverlof opnemen, na de komst van het
omdat zijn vrouw of parmer dat wil.

Tabel 6.1 - Percentages kinderloze mannen per antwoordcategorie van redenen om al
dan niet minder te gaan werken of ouderschapsverlof op te nemen en percentages vaders per antwoordcategorie van redenen waarom zij al of niet
ouderschapsverlof hebben opgenomen.
Antwoordcategorie

Ja, omdat partner het wil(de)

Kinderlozen:
minder werken

Kinderlozen:
ouderschapsverlof

Vaders:
ouderschapsverlof

(N-440)

(N-437)

(N-244)

1,6

0,7

Ja, wil(de) zelf

16,1

31,8

15,2

Ja, alleen indien echt nodigl
kon niet anders

18,6

20,1

1,6

Nee, liever niet

15,5

8,9

30,3

Nee, kan (kon) niet

20,7

18,8

8,2

Nee, (was) niet nodig

20

10,8

20,9

Nee, anders

-

-

21,7

Weet niet

7,5

8,9

-

Totaa I

100

100

2

100

Slechts 1,60~o van de kinderloze mannen zou minder gaan werken omdat zijn
partner dat wil, en 0,70~o zou om deze reden ouderschapsverlof opnemen. Daar
staat tegenover dat 16,1a~o respectievelijk 31,80~o dit eigener beweging zou doen
(zie tabel 6.1).
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Wat men van plan is te doen, lijkt niet altijd te gebeuren. Van de vaders heeft
slechts 18,80~0 ouderschapsverlof opgenomen. Zes vaders (2,So~o) geven bij `nee,
anders' aan hun verlof later te willen opnemen. Anderen zeggen geen werk te
hebben of al in deeltijd te werken, dat het financieel niet haalbaar is, vanwege
werkomstandigheden niet mogelijk, of dat ze vakantieverlof hebben opgenomen
(uiteenlopend van twee dagen tot drie weken).
Laag opgeleide kinderloze mannen (basisschool~[.BO) zeggen vaker dan middelbaar
(MAVO~xAVO~MBO~VWO) en hoog opgeleide mannen (xBO~wo) dat zij niet
minder willen werken omdat dat `niet nodig' is (xz-11,37, df-2, p~0,01, N-465).

Minder gaan werken of ouderschapsverlof opnemen `omdat de partner het wil'
komt te weinig voor om als variabele `invloed van de partner ten aanzien van
sekserol' te kunnen gebruiken. Er rest ons dan nog één relevante vraag in de
vragenlijst wat dit betreft, namelijk hoe belangrijk werken is voor de partner. In
tabe16.2 zijn de antwoorden op deze vraag weergegeven, (ter vergelijking) voor
zowel de man als de vrouw, kinderloos en ouder.
Tabel 6.2 - Percentages kinderloze mannen en vrouwen, en vaders en moeders
per antwoordcategorie op de vraag hoe belangrijk werken is (zoals
beoordeeld door de man).
Ouder

Kinderloos
Man
(N - 471)

(N - 457)

Man
(N - 244)

Vrouw
(N - 236)

Hee) belangrijk

29,5

15,8

32,8

14,0

Belangrijk

55,8

53,8

53,8

48,3

Neutraal

10,6

19,7

7,3

19,5

2,8

8,8

3,2

14,4

1,3

2,0

1,6

3,8

Antwoordcategorie

Niet zo belangrijk

Vrouw

Helemaal niet be-

langrijk
Totaa I

100

100

100

100

Ruim 850~o van de mannen vindt zíjn werk (heel) belangrijk. 680~o van de kinderloze mannen en 600~o van de vaders denkt dat werken voor zijn partner (heel)
belangrijk is. `Invloed van de partner' is dus geoperationaliseerd als hoe belangrijk
zij haar werk vindt (volgens de man).
6.2

Verwachte en gerealiseerde taakverdeling

Aan de kinderloze mannen is gevraagd: `Stel dat u een kind heeft. Welke dingen
vindt u dan vooral een taak voor uzelf, en welke dingen meer voor uw partner'.
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Er worden met deze samengestelde vraag twee attituden gemeten: de werkbehcefte
(`het gezin van een inkomen voorzien', `zorgen dat alles goed geregeld is (financiën, verzekeringen, e.d.)') en de verzorgingsbehoefte (`de verzorging van het
kind', `het huishouden'). Er wordt verondersteld dat de vraag `Welke dingen vindt
u... [enz.]' het ideaal vertegenwoordigt dat mannen hebben over hun vaderlijke
plichten ten aanzien van zorgen en werken. De termen `verzorgingsbehoefte' en
`werkbehoefte' zijn dus niet geheel adequaat- beter zou zijn: `verwachte realisering van verzorgingsbehcefte' en `verwachte realisering van werkbehcefte' - maar
worden hier omwille van hun beknoptheid toch gehanteerd. Ten behoeve van de
analyse zijn de antwoordwaardenper categorie (dus voor verzorgingsbehoefte en
werkbehoefte afzonderlijk) opgeteld.
Aan de vaders is gevraagd welke dingen (arbeid en zorg) nu vooral een taak voor
henzelf zijn en welke voor hun partner, en waaraan zij meer of juist minder tijd
zouden willen besteden. De eerste vraag (aan de kinderlozen) verwijst naar het
vaderschapsideaal, de tweede (aan de vaders) naar de vaderschapspraktijk (wat
betreft taakverdeling tenminste). Voor de vaders zijn ook, net als bij de kinderlozen, twee variabelen geconstrueerd door het optellen van de gegeven antwoordwaarden: gerealiseerde taakverdeling met betrekking tot werken en gerealiseerde
taakverdeling met betrekking tot zorgen.
Meer dan de helft van de mannen (570~o van de kinderloze mannen en 670~o van
de vaders) vindt het inkomen, na de ( mogelijke) geboorte van het eerste kind,
meer een taak voor hemzelf. Een kwart van de kinderloze mannen denkt dat
huishouden en kinderverzorging na de geboorte van het eerste kind meer een taak
voor de partner is. Ongeveer de helft van de vaders vindt het huishouden en de
kinderverzorging meer een taak voor hun partner. Slechts twee à drie procent van
de mannen ziet huishouden en kinderverzorging (meer) als zijn taak (zie figuur 6.3).
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- Helemaal taak voor hem

~ Meer taak voor haar

Meer taak voor hem

Helemaal taak voor haar

~ Allebef evenveel
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Het gezin van een inkomen voorzien
Zorgen dat alles gced geregeld is (financiën, verzekeringen e.d.)
Het huishouden dcen
De verzorging van het kind
Figuur 6.3 - Verwachte dan wel gerealiseerde taakverdeling

Als men het huishouden (of de kinderverzorging) een taak voor beide partners
vindt, wil dat nog niet zeggen dat zij er ook evenveel tijd aan besteden. Van de
kinderloze mannen spendeert 51,60~o minder tijd aan het huishouden dan de
partner, en 70,50~o van de vaders zegt er minder tijd aan te besteden dan de partner
(deze laatste cijfers staan niet in de grafiek).'

Conflict
De verschillen tussen sekse-identiteit en sekserolopvatting enerzijds, en (verwachte)
taakverdeling na de geboorte van het eerste kind anderzijds, zijn evident. Waren
er relatief weinig verschillen te vinden tussen de antwoorden van kinderlozen en

' Hier staat tegenover dat 70,3"~o van de vaders en 67,So~o van de kinderloze mannen zeggen meer
tijd te besteden aan het `klussen aan huis, boot of auto' en 47,30~o respectievelijk 48,40~o meer tijd aan
`administratie en financiën'.
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vaders bij de (tamelijk vrijblijvende) sekse-identiteit- en sekserolattitudevragen,
bij de (verwachte) taakverdeling zijn de verschillen groot. Wat mannen vinden
verandert nauwelijks na de geboorte van hun eerste kind, wat vaders doen is
daarmee niet in overeenstemming.
Leidt nu een discrepantie bij de vaders, tussen gerealiseerde taakverdeling en
gewenste taakverdeling (het aan een bepaalde taak meer of minder tijd willen
besteden) tot een conflict met de partner? Als indicator voor conflict wordt de
stelling `we zijn het niet eens over de taakverdeling' gebruikt. De vergelijking is
gemaakt met behulp van de t-toets, per soort taak: bestaat er een significant
verschil in gemiddelde op de variabele `onenigheid over taakverdeling' tussen de
groep vaders die een meer traditionele taakverdeling wenst ten opzichte van de
huidige taakverdeling in vergelijking met de groep vaders die dat niet willen? En:
bestaat er een significant verschil in gemiddelde op de variabele `onenigheid over
taakverdeling' tussen de groep vaders die een minder traditionele taakverdeling
wenst ten opzichte van de huidige taakverdeling in vergelijking met de groep
vaders die dat niet willen?

Er blijkt geen verband te bestaan tussen onenigheid over de taakverdeling en
een discrepantie tussen gewenste en gerealiseerde taakverdeling. We kunnen
vaststellen dat verschillen tussen ideaal en praktijk in de regel niet leiden tot
conflicten met de partner. Althans, volgens de vader.
6.3

Mogelijkebelemmeringenbij het realiserenvan een gewenstetaakverdeling

Het concept vermeende uitvoerbaarheid mcet inzicht verschaffen in de mate waarin
en de wijze waarop mannen worden belemmerd om hun (overwegend egalitaire)
sekserolopvatting na de komst van het eerste kind daadwerkelijk gestalte te geven.
Deze belemmering kan zowel intrinsiek als extrinsiek zijn. Er is sprake van een
intrinsieke belemmering als de werkbehoefte of carrièreaspiratiesconflicterenmet
de verzorgingsbehoefte. Een extrinsieke belemmering kan optreden als een
gewenste egalitaire verdeling van zorgtaken wordt gehinderd door de werkgever
(als deze deeltijdarbeid niet toestaat bijvoorbeeld). Een andere extrinsieke belemmering kan optreden als er te weinig (betaalbare) kinderopvangmogelijkhedenZ
zijn om voldoende tegemoet te kunnen blijven komen aan de werkbehoefte (in
combinatie met de mogelijke komst van kinderen). Deze extrinsieke belemmeringen vertegenwoordigen de vermeende uitvoerbaarheid.

Z Kinderopvang kan uiteraard ook een intrinsieke belemmering zijn, als men crèches en kinderdagverblijven niet goed acht voor het welzijn van het kind.
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De intrinsieke belemmering behoort niet tot het concept vermeende uitvoerbaarheid. Zij moet tot uitdrukking komen in het verband tussen de twee attitudevariabelen `werkbehoefte' en `verzorgingsbehoefte'.
Rol van de werkgever
In tabe16.3 is weergegeven hoe de respondenten denken over de mogelijkheden
bij hun werkgever voor wisselende arbeidstijden, verlofregelingen, en in deeltijd
of thuiswerken.
Tabel 6.3 - Inschikkelijkheid van de werkgever op zes mogelijkheden om werk en zorg- of
huishoudelijke taken beter te kunnen combineren; percentages per antwoordcategorie van kinderloze mannen en vaders. Werklozen ( 7,5I) en zelfstandig ondernemers (8,9~) zijn niet gepercenteerd.
Ruil overwerk vrije
tijd

Wisselende
werktijden

Thuiswerken

Ouderschapsverlof

Deeltijdwerken

Calamiteitenverlof

Antwoordcategorie

Ka
Vb

(N-391)
(N - 205)

(N-389)
(N - 205)

(N-391)
(N - 205)

(N-390)
(N - 205)

(N-390)
(N - 205)

(N-391)
(N - 205)

Gemakkelijk

K
V

34,3
33,2

30,3
33,7

9,5
8,8

20,5
22,1

12,1
21,5

24,3
23,4

Niet zo
mceilijk

K
V

17,4
18,5

26,7
29,8

7,7
8,8

16,2
23,5

15,9
11,2

24,6
31,2

Wisselt,
hangt ervan
af

K
V

8,4
8,3

14,1
17,1

9,2
8,3

6,7
5,4

10
8,3

14,8
12,7

Mceilijk,
maar wel
mogelijk

K
V

7,2
6,8

9
6,3

8,4
6,8

10,8
9,3

13,6
12,7

13,8
13,2

Heel mceilijk

K
V

13,3
10,7

12,3
8,8

17,6
18

10,5
13,7

23,8
18

5,9
7,8

Niet van
tcepassing

K
V

15,1
19

6,2
3,9

44,2
43,9

6,7
10,3

13,6
16,1

2,6
3,9

Weet niet

K
V

4,3
3,4

1,3
0,5

3,3
5,4

28,7
15,7

11
12,2

14,1
7,8

Totaal

K
V

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

a Kinderloos
b Vader

Er zijn enkele opmerkelijke verschillen tussen kinderlozen en vaders. Kinderloze
mannen beoordelen hun werkgever minder tolerant dan vaders waar het gaat om
de mogelijkheden voor ouderschaps- en calamiteitenverlofen deeltijdwerk. Ruim
een kwart (28,70~0) van de kinderloze mannen weet niet of ouderschapsverlof bij
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hun werkgevermogelijk is of niet. Vaders zijn beter op de hoogte wat dat betreft:
15,70~o weet het niet.
Deeltijd- en thuiswerken leveren de meeste moeilijkheden op. 280~o van de
kinderlozen en 32,70~o van de vaders denkt dat de werkgevergeen bezwarenheeft
tegen deeltijdwerk. Thuiswerken is vaak uit de aard der functie niet mogelijk,
slechts 17,20~o van de kinderlozen en 17,60~o van de vaders acht thuiswerken goed
mogelijk. Wisselende arbeidstijden daarentegen lijken in iets meer dan de helft
van de gevallen niet moeilijk of zelfs gemakkelijk te realiseren.
Lager opgeleiden kunnen minder gemakkelijk dan hoger opgeleiden wisselende
arbeidstijden en de mogelijkheid om thuis te werkenbij hun werkgeverbedingen.
Wisselende arbeidstijden zijn voor 51,60~o van de laag opgeleiden (basisschooll
1.BO) moeilijk - dat wil zeggen niet `niet moeilijk' en niet `gemakkelijk' - voor
elkaarte krijgen, terwij141,40~o van de middelbaaropgeleiden(l~tnvolxnvollvtl3ol
vwo) en 35,70~o van de hoog opgeleiden (HBOIwo) hiermee mogelijk op bezwaar
stuiten bij hun werkgever (x2-7,75, d~2, p~0,05, N-710). Thuiswerken is voor
87,40~o van de laag opgeleiden moeilijk te realiseren, tegen 74,So~o respectievelijk
66,30~o van de middelbaar- en hoog opgeleiden (x2-17,08, df-2, p~0,01, N-710).
De rol van de werkgever is ten behoeve van de padanalyse verdeeld in zes
dichotome variabelen: al of niet bezwaren van de werkgever ten aanzien van
overwerk verruilen voor vrije tijd, wisselende arbeidstijden, thuiswerken, enzovoort.
Kinderopvang
Vaders hebben beduidend vaker een uitgesproken mening over kinderopvang dan
kinderloze mannen en zij zijn milder in hun oordeel. Als de kinderloze man er iets
over te zeggen heeft (40,60~o weet het niet), is het in de meeste gevallen een
negatief oordeel. Minder dan twee van de tien kinderloze mannen vindt de
kinderopvangvoorzieningen `goedltoereikend', terwijl ruim vier van de tien vaders
die mening te kennen geeft. Tabel 6.4 toont de frequentieverdeling van antwoorden
op de vraag naar de kinderopvang.

Voor verdere analyse is de vraag over kinderopvang gereduceerd tot een dichotome variabele. Men kan tevreden zijn of geen mening hebben, óf (om een of
meerdere redenen) ontevreden zijn met de huidige kinderopvangmogelijkheden'.
Zowel van de kinderlozen als de vaders is 350~o expliciet ontevreden.

' Een verschil tussen `weet niet' en `tevreden' is voor de padanalyse niet van belang. Het gaat hier
om kinderopvang als belemmering, dus wanneer men `expliciet ontevreden' is.
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Tabel 6.4 - Percentages kinderloze mannen en vaders per antwoorc~
categorie behorend bij de vraag naar de mening over kinderopvang. Bij deze vraag konden meerdere antwoordcategorieën aangekruist worden, tenzij 'weet niet'
werd ingevuld.
Antwoordcategorie

Kinderloze mannen
(N - 466)

Vaders
(N - 239)

Weet niet

40,6

19, 7

Gced~tcereikend

18,1

43,8

Neutraal

22

15,6

9

7,3

Kwalitatief niet gced, niet
goed voor het kind

6.4

Te weinig plaats

40,8

29,2

Te duur

39,4

38

Achtergrondvariabelen, werk en inkomen

Enkele achtergrondvariabelen, die al eerder ter sprake zijn geweest, worden bij
de padanalyse over de vaderschapsopvattingen opnieuw betrokken. Deze zijn
leeftijd, leeftijd van de partner, opleidingsniveau, opleidingsniveau van de partner,
burgerlijke staat en het al of niet hebben afgesloten van een samenlevingscontract
(zie ~4.1) en het aantal jaren dat men samenwoont (zie ~5.6).
Aan deze variabelen wordt nu een aantal toegevoegd, te weten het aantal uren
per week dat de man besteedt aan werk, overwerk, reistijd en opleiding, het aantal
uren dat de partner hieraan besteedt, het inkomen van de man en het inkomen van
de vrouw.
Werk
Kinderloze mannen besteden gemiddeld 44,4 uur (S-15,9, N-465) per week aan
betaald werk, overwerk, reistijd en opleiding (hierna eenvoudig `werk' genoemd).
Hun partner besteedt daar gemiddeld 34,9 uur (S-17, N-459) per week aan. 6,80~0
van de kinderloze mannen is werkloos, en 13,60~o van hun partners. Beschouwen
we alleen de werkenden dan is de gemiddelde bestedingsduur per week 47,7 uur
(5-10,8, N-433) voor de mannen en 40,2 uur (S-10,9, N-398) voor de vrouwen.

Bij ouders is het beeld nogal anders. Vaders besteden gemiddeld 42,5 uur per
week aan werk (5-16,2, N-245); hun partners 18,5 uur (S-16,7, N-241) per
week. 8,80~o van de vaders is werkloos, en 38,20~o van hun partners heeft geen
betaalde baan. Beschouwen we opnieuw alleen de werkenden, dan is de gemid-
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delde bestedingsduur bij de vaders 46,7 uur ( S-9,5, N-223) per week en bij de
moeders 29,3 uur (S-11,2, N-152) per week.
De komst van het eerste kind brengt dus een forse teruggang met zich mee in
bestede uren aan werk voor de vrouw, namelijk gemiddeld 16,4 uur. Het verschil
tussen kinderloze mannen en vaders is 1,9 uur. Werkende mannen leveren gemiddeld na de komst van het eerste kind 1 uur per week werktijd in, en de vrouwen
die blijven werken gemiddeld 10,9 uur.
Veel vrouwen stoppen met werken na de geboorte van het eerste kind, en veel
vrouwen kiezen voor een deeltijdbaan. Voor de mannen verandert er qua arbeidsuren niet veel. Van de kinderloze mannen werkt 84,60~o voltijds ( volgens arbeidsovereenkomst 36 uur of ineer), van de kinderloze vrouwen 55,70~0. 77,20~o van de
vaders werkt voltijds, 14,10~o van de moeders.
Werkende mannen geven soms aan minder te willen werken: kinderloze
mannen gemiddeld 2,2 uur minder ( S-6,8, N-436), vaders gemiddeld 2,6 uur
minder (S-5,4, N-225). Kinderloze werkende vrouwen willen (volgens hun
partner) gemiddeld 4,9 uur minder werken (S-9,3, N-373), en werkende moeders
3,3 uur minder (S-7,6, N-148). Een meerderheid van de werkende mannen wil
evenveel uren blijven werken (kinderlozen 670~0, vaders 660~0). Ongeveer de helft
van de werkende vrouwen heeft dit verlangen ( kinderlozen 480~0, moeders 520~0).
Er zijn belangrijke verschillen in aantal gewerkte uren per opleidingsniveau. Laag
opgeleide mannen werken het meest, en hun partner het minst. Zie tabel 6.5.
Tabel 6.5 - Aantal uren per week (volgens arbeidsovereenkomst) dat mannen en vrouwen in
loondienst werken, en het aantal uren per week dat de man minder zou willen
werken, per opleidingscategorie.
Laag opgeleid
(basisschool~~BO)

Middelbaar opgeleid
(MAVO~MBO~HAVO~

Hoog opgeleid
(HBO~WO)

VWO)

Variabele

Kinderloos
(N - 46)

Vader
(N - 31)

Kinderloos
(N -162)

Vader
(N - 96)

Uren per week

Kinderloos
(N -178)

Vader
(N - 74)

man

40

39

38

38

38

37

Uren per week
vrouw

29

10

31

15

31

21

Gewenst aantal
uren per week
meer~minder
man

-1

-2

-2

-3

-3

-3
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Inkomen
In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat financiële middelen geen invloed
hebben op de venneende voor- en nadelen, de kindertalwens, de planning of het
anticonceptiegebruik. Het is echter goed mogelijk dat het inkomen bij de taakverdeling binnenshuis wel van belang is. Tabe16.6 geeft een overzicht van het netto
inkomen van man en vrouw.
Tabel 6.6 - Percentages kinderloze mannen en vrouwen, vaders en moeders per inkomenscategorie.
Antwoordcategorie

Kinderloos
man (N-429)

Kinderloos
vrouw (N-432)

Geen inkomen

1,4

5,3

2,3

29,6

0-1000

3,7

8,3

0,9

9,7

1000-2000

11,4

25,7

15,1

33,2

2000-3000

43,4

47,0

43,1

19,9

3000-4000

26,8

10,2

21,1

5,8

Meer dan 4000

13,3

3,5

17,4

1,8

Totaal

100

100

Vader (N-218)

100

Mceder (N-226)

100

De man verdient doorgaans meer dan zijn partner. Hij verdient ook meer voor
hetzelfde aantal uren werk. Werken man en vrouw beiden meer dan 35 uur per
week, dan verdient de man 0,36 categorie meer dan de vrouw (paarsgewijze
vergelijking: t-6,06, p~0,01, N-223). Werken man en vrouw beiden precies 40
uur per week, dan is het verschil in inkomen 0,44 categorie (t--4,78, p~0,01,
N-97).
6.5

Vaderschapsopvattingen en kinderwens van kinderloze mannen, een
causaal model

De vraag die nu aan de orde komt, is in hoeverre de vaderschapsopvattingen en
de daarbij behorende achtergrondvariabelenvan invloed zijn op de planning voor
de geboorte van het eerste kind. De belangrijkste afhankelijke variabele is - net
als in hoofdstuk vijf - het voornemen om kinderen te willen hebben. Als attitudevariabele worden nu `verwachte realisering van de werkbehoefte' en `verwachte
realisering van de verzorgingsbehoefte' na de geboorte van het eerste kind gebruikt. De sekserolopvatting wordt als subjectieve norm geoperationaliseerd, de
sekse-identiteit als dispositie, en belemmeringen die te maken hebben met realisering van een gewenste taakverdeling (werkgever en kinderopvang) als vermeende
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uitvoerbaarheid. In een padmodel kan een dilemma dat tussen de, vaak tegengestelde, belangen kan ontstaan, aan het licht worden gebracht.
De werkwijze is nagenoeg dezelfde als die in hoofdstuk vijf is gehanteerd. Er is
een bijna-verzadigd model berekend, en vervolgens is stapsgewijs een aannemelijk
empirisch model geconstrueerd. Alvorens in te gaan op de resultaten van deze
berekeningen, wordt stilgestaan bij de voorwaarden voor een padanalyse: normaliteit, lineariteit, homoskedasticiteit, multicollineariteit en meetniveau.
Aan de opmerkingen die in hoofdstuk vijf zijn gedaan over de voorwaarden
voor padanalyse valt hier weinig toe te voegen. Het probleem van de selectiviteit
geldt ook voor het in dit hoofdstuk beschreven padmodel. Er wordt immers
gebruik gemaakt van dezelfde variabele `voornemen~planning'. Ter vergelijking
is daarom een `controlemodel' berekend op basis van alleen de respondenten die
een concreet antwoord hebben gegeven op de vraag wanneer zij hun eerste kind
verwachten (zie bijlage 4). Wat betreft normaliteit van de variabelen, lineariteit
van de verbanden en multicollineariteit zijn de hier gebruikte variabelen iets beter
dan die in hoofdstuk vijf. De variabelen die in het vorige hoofdstuk verantwoordelijk waren voor schendingen van de aannamen voor een regressieanalyse komen
in het hier beschreven padmodel niet voor. De `nieuwe' variabelen zijn redelijk
nom7aal verdeeld (scheefheid blijft lager dan 1,5) en de beschreven verbanden zijn
niet curvilineair. Heteroskedasticiteittreedt op bij de variabelen `aantal jaren dat
men samenwoont' en `voornemen~planning'. De spreiding in residuwaarden is
relatief groot als men relatief langdurig samenwoont. In hoofdstuk vijf werd
heteroskedasticiteit geconstateerd bij de variabelen `leeftijd' en `voornemen~
planning'. Eenzelfde effect treedt nu op: sommige langdurig samenwonenden
willen relatief snel kinderen, terwijl andere inmiddels van kinderen krijgen hebben
afgezien. Wat betreft meetniveau gelden ook hier de in het vorige hoofdstuk
beschreven beperkingen.
De variabelen die worden gebruikt, zijn:
Dispositie
- factorscore sekse-identiteit
Subjectieve norm

-

factorscore sekserolopvatting

- mate waarin de partner werken belangrijk vindt
Attitude

- verwachte realisering werkbehoefte
- verwachte realisering verzorgingsbehoefte
Vermeende uitvoerbaarheid
-

werkgever moeilijk met overwerk verruilen voor vrije tijd
werkgever moeilijk met wisselende werktijden
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- werkgever moeilijk met thuiswerken
- werkgever moeilijk met ouderschapsverlof
- werkgever moeilijk met deeltijdwerken
- werkgever moeilijk met calamiteitenverlof
- negatieve mening over kinderopvang
Voornemen
- voornemen~planning
Gedrag
- anticonceptiegebruik
Achtergrondvariabelen
- het aantal jaren dat men samenwoont
- burgerlijke staat
- het al of niet hebben afgesloten van een samenlevingscontract
- leeftijd
-

leeftijd partner

-

opleidingsniveau
opleidingsniveau partner
inkomen

-

- inkomen partner
- uren per week besteed aan werk, overwerk en opleiding
- uren per week besteed aan werk, overwerk en opleiding door partner
Opnieuw is gebruik gemaakt van het computerprogranuna LISxE[.8 (zie ook ~5.7).
In tabel 6.7 staan de stappen vermeld die hebben geleid tot het model, zoals dat
in figuur 6.4 is afgebeeld (zie bijlage 3 voor specificering van de modellen).
Het empirisch model 1(een model dat alle significante verbanden uit het
`verzadigd' model bevat) dient verworpen te worden. Door toevoeging van
verbanden verbetert het model. In de eerste plaats door een relatie te leggen tussen
zorg- en werkbehoefte. Een relatie tussen werkbehoefte en voornemen blijkt
eveneens significant en verbetert het model. Toevoeging van de variabelen `mate
waarin de partner werken belangrijk vindt', `inkomen' en `inkomen van de
partner', `opleidingsniveau van de parmer' alsook `aantal uren per week besteed
aan werk, overwerk en opleiding door de partner' blijkt het model eveneens ten
goede te komen.
Verwijdering van het niet-significante verband tussen `houding werkgever ten
opzichte van ouderschapsverlofen `werkbehoefte', levert uiteindelijk een model
op dat - met de beschikbare variabelen - niet verder te verbeteren, en in ruim
voldoende mate aannemelijk is.
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Tabel 6.7 - 'Goodness of fit'-indicatoren voor verschillende modellen, gespecificeerd in bijlage 3, betrekking hebbend op kinderloze mannen
Model

X2

'Verzadigd' model

36

Empirisch model 1

p

GFI

AGFI

PGFI

CN

N

9

0,00

0,99

0,66

0,03

178

298

112

48

0,00

0,96

0,88

0,34

196

298

Empirisch model 2,
t werkbehcefte -~ verzorgingsbehcefte

77

47

0,00

0,97

0,91

0,34

281

298

Empirisch model 3,
t werkbehcefte -~ voornemen

70

46

0,01

0,97

0,92

0,33

305

298

Empirisch model 4,
f werken belangrijk partner -~ werkbehcefte

70

50

0,03

0,97

0,92

0,32

323

298

Empirisch model 5,
t inkomen -~ verzorgingsbehcefte

70

54

0,07

0,98

0,92

0,31

344

298

Empirisch model 6,
t opleidingsniveau partner -~ anticonceptiegebruik

62

53

0,19

0,98

0,93

0,30

384

298

Empirisch model 7,
t inkomen partner -~ sekserolopvatting

65

57

0,22

0,98

0,93

0,29

388

298

Empirisch model 8,
f uren werk, overwerk, opleiding
partner -~ anticonceptiegebruik

66

61

0,30

0,98

0,93

0,28

402

298

Empirisch model 9,
- werkgever mceilijk met
ouderschapsverlof -~ werkbehcefte

62

57

0,30

0,98

0,93

0,29

407

298

df

Zeven exogene variabelen vallen buiten het model. Daartoe behoren vijf van de
zes variabelen die betrekking hebben op de rol van de werkgever. Alleen `werkgever moeilijk met overwerk verruilen voor vrije tijd' heeft significante padcoëfficiënten. Verder spelen `het al of niet hebben afgesloten van een samenlevingscontract' en `uren per week besteed aan werk, overwerk en opleiding door de partner'
geen rol in het model.
Alle gestandaardiseerde padcoëfficiënten in het model wijken significant af van
nul (zie figuur 6.4). Zeer sterke verbanden worden gevonden tussen sekse-identiteit, sekserolopvatting en werkbehoefte. Het totale causale effect van (de progressiviteit van de) sekse-identiteit op werkbehoefte is -0,41 en op de verzorgingsbehoefte 0,27; het totale causale effect van sekserolopvatting op de werkbehoefte
is -0,42 en op de verzorgingsbehoefte 0,48 (zie ook tabel 6.8).
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Tabel 6.8 - Significante gestandaardiseerde directe en totale causale effecten van alle relevante
onafhankelijke variabefen op de afhankelijke en intermediërende variabelen.
N-298 kinderloze mannen.
Variabele

Effect

Sekserolopvattinga
direct

Verwachte
realisering
werkbehcekeb

Verwachte
realisering
verzorgingsbehcefte`

Voomemend

Anticonceptiegebruike

direct

dired totaal

dired totaal

directtotaal

totaal

Achtergrondvariabelen
Leeftijd

.12

.06

- .05

- .21 - .21

Leeftijd partner
Aantal jaren
samenwonend
Burgerlijke staat
Uren werk, over-

werk, opleiding

-.25

.07

.13

.13

-.04

-.08

(.01)

(-.00)

.21

.21

-.06

.03

(-.01)

-.17

-.17

.13

(-.03)

Opleidingsniveau
partner

-.25

.07

-.16

Opleidingsniveau

(.08)

.14

.15

-.14 -.14

Inkomen

Inkomen partner

(.00)

(- .01)

.11

-.05

.06

(-.01)

(.00)

.27

-.06

.02

.48

-.06

.02

.04

(-.02)

(.01)

Dispositie
Sekse-identiteit

.42

-.24

-.41

-

-.42

-.42

-

-.11

-.11

Subjectieve norm
Sekserolopvatting
Werken belangrijk
partner

.35

(vervolg)

Een progressieve sekserolopvatting blijkt een betere voorspeller te zijn van een
meer egalitaire verwachte taakverdeling (vooral wat betreft de verwachte realisering van de verzorgingsbehoefte) dan een progressieve sekse-identiteit. Dit valt
te verklaren door te kijken naar de operationalisering en factoroplossingen van de
samengestelde variabelen. `Een vader moet zich zoveel mogelijk mannelijk
gedragen' en `kleuterleid(st)er is typisch een beroep voor vrouwen' - de twee
vragen die de hoogste communaliteiten hebben op de factor `sekse-identiteit' staat verder van een verwachte taakverdeling over werken en zorgen af, dan de
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Tabel 6.8 (vervolg) - Significante gestandaardiseerde directe en totale causale
effeden van alle
relevante onafhankelijke variabelen op de afhankelijke en intermediërende variabelen. N-298 kinderloze mannen.
Variabele

Effect
Verwachte realisering werkbehcefte

Sekserolopvattinga

Verwachte
realisering
werkbehcefteb

Verwachte
realisering
verzorgingsbehcefte`

Voomemend

Anticonceptiegebruike

direct

direct totaal

direct totaal

direct totaal

dired totaal

-

-

-

-.31

-.31

.15

.15

Werkgever mceilijk
ruil averwerk ~
vrije tijd

.12

.12

Negatieve mening
over kinderopvang

.15

.15

-

-

-.04

Vermeende uitvoerbaarheid

Voornemen

-

-

-

-

-

-.12

-.15

-.04
-.27

-.27

-1.96ctc1.96; pG.05, effecten tussen haakjes zijn niet significant
a Rz~.25; b R1a.37; ` R1-.38; d Rz~.13; e R1-.15
Een verband dat niet in het model voorkomt is weergegeven met een -

factor `sekserolopvatting', waarbij `de kinderverzorging is evengoed de verantwoordelijkheid van de man als van de vrouw' en `man en vrouw moeten het
betaald werk gelijkelijk onder elkaar verdelen' de twee vragen zijn met de hoogste
communaliteit.
Het verband tussen de verwachte taakverdeling en het voornemen om kinderen
te willen krijgen is zwak. De gevonden padcoëfficiënt tussen `verwachte realisering van de werkbehoefte' en `voomemen' is 0,15, wat erop wijst dat een traditionele verwachte taakverdeling wat betreft de inkomensvoorziening de komst van
het eerste kind kan bespoedigen. De proportie verklaarde variantie van de variabele
planning is met dertien procent echter nogal laag. De variabele `verwachte realisering verzorgingsbehoefte' heeft geen significant effect op het voornemen. De
conclusie moet zijn dat er nauwelijks of geen sprake is van een verband tussen
verwachte taakverdeling en de planning voor de geboorte van het eerste kind.

Net als in het vorige hoofdstuk wordt ook hier een verband gevonden tussen
voornemen en anticonceptiegebruik: hoe sterker het voornemen, hoe minder
anticonceptiegebruik.
De progressiviteit van de sekserolopvatting wordt in de eerste plaats beïnvloed
door de sekse-identiteit. Het aantal uren dat de man besteedt aan werk, overwerk
en opleiding, leeftijd en het inkomen van de partner spelen eveneens een rol,
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waarbij geldt dat hoe meer uren per week de man besteedt aan werk, hoe traditioneler zijn sekserolopvatting is, en hoe ouder hij is en hoe meer zijn partner
verdient, hoe progressiever.
Sekse-identiteit heeft ook invloed op de verwachte realisering van de werkbehoefte. Hoe traditioneler de sekse-identiteit, hoe groter het aandeel dat de man
denkt te zullen hebben in de inkomensvoorziening en zorgen dat `alles [financiën,
verzekeringen, e.d.] goed geregeld is'. Het opleidingsniveau van de man heeft een
positief effect op de werkbehoefte; het opleidingsniveau van de vrouw heeft een
negatief effect erop.
Het aantal jaren dat men samenwoont, blijkt in het vaderschapsopvattingenmodel invloed te hebben op de planning: hoe langer men samenwoont hoe zwakker het voornemen om aan kinderen te beginnen. Bij dit wat contra-intuïtieve
verband is, zoals eerder vermeld, sprake van heteroskedasticiteit. De leeftijd van
de partner en haar opleidingsniveau hangen samen met het anticonceptiegebruik.
Hoe ouder zij is, hoe minder zorgvuldig anticonceptie wordt toepast. Maar hoe
hoger zij is opgeleid hoe zorgvuldiger men is met anticonceptie.
Variabelen die zijn gerekend tot het concept vermeende uitvoerbaarheid, spelen
een geringe rol in het model. Op verwachte taakverdeling hebben de werkgever
noch de mening over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van kinderopvang enige
invloed. Er is een effect van `negatieve mening over kinderopvang' en `werkgever
moeilijk met ruil overwerlc~vrije tijd' op het voornemen en van `werkgever
moeilijk met ruil overwerkwrije tijd' op het anticonceptiegebruik. De effecten zijn
klein en in onverwachte richting (een negatieve mening over kinderopvang en een
moeilijke werkgever met betrekking tot ruil overwerlc~vrije tijd versterken het
voornemen). De vermeende belemmeringen zijn dus geen belemmeringen. Aangezien de verbanden zwak zijn, is het niet nodig er veel aandacht aan te geven.
Zoals gezegd hebben we ook bij het model over de vaderschapsopvattingen te
maken met het probleem van de nonrespons op de variabele voornemen~planning.
Een model dat is berekend op basis van respondenten zonder nonrespons op deze
variabele (het `controlemodel' in bijlage 4, tabel 4.C en 4.D) vertoont enkele
verschillen met het zojuist beschreven model. Het effect van het aantal jaren dat
men samenwoont op het voornemen is groter (y--0,32 tegen -0,25), het effect
van opleidingsniveau op de verwachte realisering van de werkbehoefte is kleiner
(r0,15 tegen 0,21), het effect van het inkomen van de partner op sekserolopvatting is groter (y-0,16 tegen 0,11), en het effect van de verwachte realisering van
de werkbehoefte op de verwachte realisering van de zorgbehoefte is kleiner
(Q--0,25 tegen -0,31). Er is geen tekenwisseling en de verschillen leiden niet
tot andere conclusies.
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6.6

Vaderschapsopvattingen van vaders

De grafieken aan het begin van dit hoofdstuk toonden reeds belangrijke vetschillen
tussen kinderloze mannen en vaders, met name wat betreft de relatie tussen
verwachte en gerealiseerde taakverdeling. Uit de padanalyse voor de kinderloze
mannen bleek dat sekse-identiteit en sekserolopvatting een sterke invloed hebben
op de verwachte taakverdeling. Daarnaast speelt opleidingsniveau een belangrijke
rol.
De vraag rijst of deze effecten ook bij de vaders gevonden kunnen worden.
De vergelijking krijgt, noodzakelijkerwijs, een kwalitatief karakter. Het is niet
mogelijk om voor de vaders eenzelfde soort analyse uit te voeren als is gedaan
voor de kinderloze mannen. De variabelen verschillen qua operationalisering
(verwachte taakverdeling versus gerealiseerde taakverdeling) en een koppeling met
de planning voor het eerste kind kan niet worden gemaakt, omdat het eerste kind
er bij de vaders al is.
Wel kunnen correlatiecoëfficiënten worden vergeleken van beide groepen
mannen. In tabel 6.9 is te zien dat sekse-identiteit en sekserolopvatting bij de
vaders minder sterk samenhangen met de verzorgings- en werkbehoefte dan bij
de kinderloze mannen. Bij de variabele `verschil in opleidingsniveau' geldt het
omgekeerde: de correlaties met verzorgings- en werkbehoefte zijn groter bij de
vaders dan bij de kinderloze mannen.
Tabel 6.9 - Pearson-correlatiecoëfficiënten van verzorgings- en werkbehoefte
met sekse-identiteit, sekserolopvatting en verschil in opleidingsniveau tussen man en vrouw, voor kinderloze mannen (N-381)
en vaders (N - 237).
Nerwachte) realisering
verzorgingsbehcefte
Variabele

(Verwachte) realisering
werkbehcefte

Kinderloos

Vader

Kinderloos

Vader

Progressiviteit
sekse-identiteit

0,29"

n.s.

-0,37"

-0,27"

Progressiviteit
sekserolopvatting

0,52"

0,34"

-0,55"

-0,26"

-0,21"

0,16"

0,30"

Verschil opleidingsniveau man
en vrouw

-0,13'

' p50,05
' p50,01

De kans is niet groot dat meer progressieve opvattingen van mannen zullen leiden
tot een meer egalitaire taakverdeling tussen man en vrouw, gezien de relatief
136

geringe samenhang van ideeën over het vaderschap met de praktijk ervan. In
ongeveer de helft van de huishoudens met een of ineer kinderen in dit onderzoek
ziet de man het huishouden en de kinderverzorging meer als een taak voor de
vrouw. Voor twee derde van de vaders is de inkomensvoorziening meer een taak
voor hem (zie figuur 6.3). Het is in dit licht niet verwonderlijk dat de min of ineer
vrijblijvende opvattingen over de rol van de vader (de sekse-identiteit en de
sekserolopvatting) relatief los komen te staan van de gerealiseerde taakverdeling.
Verschil in opleidingsniveau tussen man en vrouw is bij vaders van doorslaggevend belang.
Aan de vaders is gevraagd waaraan zij meer, of juist minder, tijd zouden willen
besteden. De antwoordpercentages op deze vraag staan vermeld in tabel 6.10.
Tabel 6.10 -

Percentages vaders die meer, evenveel of minder tijd zouden willen
besteden aan zeven aspecten die de taakverdeling betreffen (N-246).
Evenveel als nu

Minder

Totaal

22

55,7

22,4

100

Opvceding

41,9

57,7

0,4

100

Zorgen voor zekerheid en veiligheid

17,9

81,3

0,8

100

Verzorging

34,6

63,4

2

100

Zorgen dat alles gced geregeld is

17,5

79,7

2,8

100

Klaarstaan voor het gezin

25,7

73,9

0,4

100

Huishouden

23,2

65,9

Categorie

Meer

Inkomensvoorziening

11

100

Het is duidelijk dat vaders meer betrokken zouden willen zijn bij hun kind(eren)
dan nu het geval is. Bijna de helft wil meer tijd kunnen besteden aan de opvoeding, een op de drie meer aan de verzorging, en ongeveer een kwart meer aan het
huishouden. De vraag is of inen daar werktijd voor zou willen inleveren. Dit blijkt
niet zo te zijn. Het gemiddeld aantal uren dat mannen, die meer tijd zouden willen
geven aan opvoeding, kinderverzorging of huishouden, zouden willen werken,
verschilt niet van de mannen die zeggen evenveel tijd als nu aan opvoeding,
kinderverzorging of huishouden te willen besteden. Zelfs vaders die aan al deze
drie activiteiten meer tijd zouden willen besteden, willen niet significant minder
werken dan de overige vaders.
Het is mogelijk dat relatief laag opgeleide vaders andere redenen hebben om niet
minder te willen werken dan relatief hoog opgeleide vaders.
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De correlatie van de stelling `Ik vind het fijn om mijn kinderen te verzorgen' met
opleidingsniveau is negatief (Pearson-correlatiecoëfficiënt r--0,24, p~0,01,
N-243), wat betekent dat de lager opgeleide vader het fijner vindt om voor zijn
kinderen te zorgen dan de hoger opgeleide. 950~o van de vaders met basisschool
of LBO-opleiding (N-40) hecht daar veel waarde aan, tegen 720~o van de vaders
met een HBO- of wo-opleiding (N-89). `Ik wil mijn kinderen liefde en genegenheid geven' wordt door lager opgeleiden eveneens van meer belang geacht dan
door hoger opgeleiden (r --0,28, p~0,01, N-243). 980~o van de categorie laagst
opgeleiden (N-39) vindt dit (heel) belangrijk, tegen 920~o van de categorie hoogst
opgeleiden (N-81)'.
Men zou verwachten dat als de vader verzorgen en liefde geven belangrijk
vindt, hij die wens in daden zou willen omzetten. Het is daarom opmerkelijk dat
de laag opgeleide vader niet vaker in deeltijd wil werken dan de hoog opgeleide
vader (zie tabel 6.5). Uit tabel 6.5 blijkt echter ook dat de partner van de laag
opgeleide vader gemiddeld minder uren per week werkt dan de partner van de
hoog opgeleide vader. Mede daardoor (waarschijnlijk) zeggen meer laag opgeleide
vaders dat minder werken `niet nodig' is (zie tabel 6.1). Hun vrouw is immers veel
thuis om voor de kinderen te zorgen. Doordat hij veelal als enige bijdraagt aan
het gezinsinkomen, mist de laag opgeleide vader vermoedelijk vaak de financiële
armslag om zijn wensen ten aanzien van de omgang met kinderen te verwezenlijken. Lager opgeleiden zien vaker financiële problemen die verbonden kunnen
zijn aan het kinderen krijgen. De correlatiecoëfficiëntvan `de financiën laten het
eigenlijk niet toe' met opleidingsniveau is 0,18 (p~0,01, N-241). Deze correlatie
is niet hoog, maar bevestigt dit vermoeden wel. Met enige voorzichtigheid kan
worden gesteld dat de potentieel zorgende vader zich eerder onder laag opgeleide
mannen bevindt dan onder hoog opgeleide.
6.7

Het beeld van het vaderschap

Hce zien mannen hun vaderschap? Is het `een baken en rots zijn, een veilige haven
en loods zijn, een maat en een vriend', of `een deel van de zorg opnemen voor
zowel kind als huishouding'?
Voordat ik toekom aan de paragraaf `verantwoordelijkheid', waarin, zoals
gezegd, de hier vergaarde resultaten zullen worden samengevoegd en toegelicht,
wil ik ter illustratie de onderzoeksgroep zelf aan het woord laten over hun ideeën

" Variantie-analyse toont aan dat de groep hoog opgeleide vaders significant verschilt op beide
stellingen ( `ik wil mijn kinderen liefde en genegenheid geven' en `ik vind het fijn om mijn kinderen
te vercorgen') van de groepen laag en middelbaar opgeleiden. Voor de eerste stelling geldt F(2,240~
7,40, p~0,01 en voor de tweede F(2,240)-6,63, p~0,01.
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over het vaderschap. De vragenlijst bevatte een open vraag naar het beeld dat
mannen van het vaderschap hebben.
Voorafgaand aan de open vraag is gevraagd of inen een duidelijk beeld van
het vaderschap had. Ruim drie kwart van de vaders heeft een duidelijk beeld, tegen
ongeveer de helft van de kinderloze mannen (zie tabel 6.11).
Tabel 6.11 -

Percentages vaders en kinderlozen naar duidelijkheid van het beeld dat zij van het vaderschap hebben.

Beeld van het vaderschap

Vaders (N-242)

Kinderlozen (N-464)

Heel duidelijk

29,8

13,6

Duidelijk

46,3

37,3

Neutraal

20,2

28, 7

Niet zo duidelijk

2,9

12,1

Helemaal niet duidelijk

0,4

4,5

Weet niet

0,4

3,9

Totaal

100

100

De antwoorden die op de open vraag zijn gegeven, zijn ingedeeld in acht categorieën. Het is uiteraard mogelijk dat een antwoord meerdere categorieënbevat. De
percentages in tabel 6.12 tellen daarom op tot boven de honderd. Het gemiddeld
aantal categorieën waarin een antwoord valt, is bij de vaders 1,4 en bij de kinderloze mannen 1,3.

Van de mannen die een redelijk of heel duidelijke voorstelling van het vaderschap hadden, noemt bijna de helft de opvoeding, het bijbrengen van normen en
waarden of het begeleiden in de ontwikkeling. Ongeveer één derde noemt de
immateriële verantwoordelijkheid, het `er zijn' of `er altijd zijn', al of niet met
de toevoeging `als dat nodig is'. Voor een op de vijf mannen behoort het geven
van liefde en aandacht tot het beeld dat zij hebben van het vaderschap. Ongeveer
een op de tien meldt het kind te willen verzorgen.
Er zijn verschillen in gegeven antwoorden per opleidingsniveau. 16,7aro van de
laag opgeleide mannen (basisschool~LBO) die een antwoord hebben gegeven op
de vraag naar het beeld van het vaderschap, valt in de categorie `kind verzorgen'
tegen 6,7a~o van de hoog opgeleide mannen (HBO~wo) (xz-3,90, df-1, p~0,05).
14,30~o van de laag opgeleide mannen noemen `gezin, samen met partner' tegen
3a~o van de hoog opgeleiden (x2-7,70, df-1, p~0,01). Ook hier zien we dat laag
opgeleiden een meer affectieve houding ten aanzien van kinderen hebben. Daar-
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Tabel 6.12 -

Percentages vaders en kinderloze mannen per categorie van
de open vraag naar het beeld van het vaderschap dat zij
hadden.

Categorie

Vaders (N -184)

Kinderlozen (N -194)

6,8

4,6

Opvceding, normen en waarden,
begeleiden

43,2

44,8

Immateriële verantwoordelijkheid, er
zijn, klaarstaan

38,3

30,4

Kind verzorgen

1 t,l

7, 7

Liefde, genegenheid, aandacht, warmte

19,8

20,1

Een vriend zijn, gelijkwaardigheid

5,6

3,1

Gezin, samen, met partner

8

5,2

Overig

6,8

13,4

139,6

129,3

Inkomen, materiële verantwoordelijheid

Totaal

naast zijn zij meer gezinsgericht dan hoog opgeleiden.
Vaders noemen iets vaker dan de kinderloze mannen de immateriële verantwoordelijkheid en de verzorging van het kind in hun beeld van het vaderschap.
Kinderlozen vallen wat vaker dan de vaders in de categorie `overig'.
De categorie `overig' roept enige vragen op: wat valt onder `overig'? Ter
toelichting volgen enkele voorbeelden van gegeven antwoorden per categorie.
Aangegeven is of de man in kwestie vader is of niet, zijn beroep, leeftijd, en in
welke categorie(ën) het antwoord is ingedeeld.

Inkomen, materiële verantwoordelijkheid (1)
Geborgenheid tonen voor het gezin. Financieel de zaakjes voor elkaar hebben
voOr de tOekOmst. Kinderloos, zelfstandig ondememer, 32 jaar, I

Financiën, goede opvoeding, heel trots, grote verantwoordelijkheid. xinderloos,
horecamedewerker, 25 jaar, 1 8c 2
Financiële zekerheid, veiligheid, zorg en liefde voor vrouw en kind. vader,
assistent in opleiding, 31 jaar, 1 8c 5
Zorgen dat het bij de opvoeding en de verzorging en financieel niets aan mijn
gezin zal ontbreken. vader, vliegtuigmonteur, 26 jaar, 1 8c 2 8c 4
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Opvoeding, normen en waarden, begeleiden (2)
Stabiele vader zijn, eerlijk zijn. Tijd nemen, luisteren, in waarde laten, respect
voor mens, dier en natuur meegeven. Kindedoos, helpdeskmedewerker, zs jaar, 2 8r. 5
Vaderschap - moederschap, emotionele veiligheid, leren wat goed en slecht
is, breedte geven in denken en voelen en uiten. Kinderloos, ambtenaar, 5o jaar, 2
Het zijn van een van de twee voorbeelden cq steunpilaren. NorYnen en waarden
bljbrengen. Vader, middenkader van een luchtvaartcateringbedrijf, 33 jaar, 2
Ik probeer voor m'n dochter een begeleider~adviseur te zijn op haar weg naar
vOlwasserlheid. Vader, beleidsmedewerker, 48 jaar, 2

Immateriële verantwoordelijkheid, er zijn, klaarstaan (3)
Altijd klaar zijn voor je gezin. Kinderloos, bemep onbekend, 33 jaar, 3
Beschikbaarheid op zowel het gebied van de emotionele betrokkenheid als het
gebied van de lijfelijke aanwezigheid. Kinderloos, groepsleider jeugdhulpverlening,
25 jaar, 3
Een soort commandant van de ferry, die heel voorzichtig moet zijn. Kinderloos,
leerkracht, 44 jaar, 3
coSrdinator
Er zijn voor je kinderen en samen met plezier dingen doen. vader,
48
jaar,
3
huurzaken informatievoorziening,
Zorgen dat de kinderen een stabiele thuisbasis hebben waar ze zichzelfkunnen
zijn en overal over kunnen praten. vader, vertegenwoordiger, 28 jaar, 3
Een aanvulling op het moederschap. Ik werk de hele dag, en 's avonds en in
binnenhuisarchitect,
het weekend merk je dat de kinderen het leuk vinden. vader,
30 jaar, 3

Kind verzorgen (4)

Kindertoos,
De eerste jaren verzorging, stabiliteit en liefde, minder gaan werken.
actuarieel medewerker, 30 jaar, 4 8c 5
Helpen met de opvoeding, wassen, eten geven, naar bed brengen, aankleden.
Kinderloos, gemeenteambtenaar, 45 jaar, 2 8c 4
Vaderschap is naast gewoon verzorgen (`vaderen') ook genieten van opvoeding
geven. Vader, organisatieadviseur, 34 jaar, 2 8t 4
Opvoeding, zorg, familie en het is leuk! vader, `van alles', 37 jaar, z 8r. 4

Liefde, genegenheid, aandacht, warmte (5)

lijnchef,
Geen betutteling, veel aandacht, veel liefde, openheid, eerlijk. Kinderloos,
28 jaar, 5
Dat ik mijn liefde kan geven zodat mijn kind zich emotioneel en verstandelijk
en sociaal goed kan ontwikkelen. Kinderloos, medewerker rechtspositie, 34 jaar, 5
Veiligheid, geborgenheid, liefde, steunen, activeren, motiveren, respecteren.
Vader, ziekenverzorger psychiatrie, 26 jaar, 3 8t 5
Liefde, geld, geluk. Vader, electromonteur, 24, 1 8c 5
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Een vriend zijn, gelijkwaardigheid (6)

Je hebt geen betere vriend dan je zoon. Kinderloos, kleemiaker, 3o jaar, 6

Strenge maar toch een vriendschappelijke band
en eerlijkheid, open zijn.
Kinderloos, zelfstandig ondernemer, 30 jaar, 6
Dat ik een vriend van mijn kind kan zijn, alles
samen doen, op gelijk niveau
alhoewel je als vader wel hoofd van het gezin bent. vader, bedrijfsleider,
22
jaar, 6
Een goede, spontane, leuke relatie met mijn kind opbouwen.
vader, productmanager, 39 jaar, 6
Samen, gezin, met partner (7)
Discipline in het gezin. Kinderloos, agent, 23 jaar, 7
Gezelligheid, gezondheid. Kinderloos, magazijnmedewerker, 27 jaar, 7

Ik denk vooral aan de `gelukkige gezinssituaties' die ik aantref bij
vrienden.
Dit beeld overheerst boven de belasting. Kindertoos, beleidsmedewerker overheid,
27 jaar, 7
Veel op stap met moeder en kind en het is gezellig als je thuis komt van het
werk. Vader, hovenier, 30 jaar, 7
Een doel. En het is heerlijk onderdeel van een gezin te zijn. vader, zelfstandig
ondernemer, 42 jaar, 7

Overig (8)
Alles. Kinderloos, grafisch vakman, 27 jaar, 8

Het is voor mij neutraal. Ik denk dat ik het wel weet en aankan. Kindertoos,
administratief inedewerker, 25 jaar, 8

Gelukkig zijn. Ongeacht wat er gebeurt. vader,
jaar, 8

medewerker debiteurenbewaking, 30

Het contact met je kind. Nu ik er een heb zou ik niet meer zonder kunnen. Ze
vult mijn hele wereld, hoe klein ze ook is. vader, sous-chef in instellingskeuken,
34 jaar, 8

Geen duidelijk beeld
Nog veel te weinig over nagedacht. xinderioos, assistent rayonmanager, 29 jaar
Ouderschap is geen productieschema met duidelijk input-output verhaal.
Opvoeden is een krachtveld met veel variabelen. Kinderloos, administratief
medewerker, 28 jaar
Omdat ik daar niet zo over nadenk. Dingen lopen vanzelf, zonder dat ik daar
heel bewust mee omga. vader, audio-video technicus, 31 jaar
Ik doe mijn best, en zie wel hoe het loopt. vader, marketingmanager, 29 jaar

Voor de een lopen de dingen vanzelf, de ander voelt zich commandant van een
ferry. De gegeven antwoorden tonen over het algemeen een grote betrokkenheid
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bij het kind, soms zeer expliciet: `Kind aandacht geven, liefde, aanwezig zijn.
Verzorging, verschoning, helaas ook om twee uur 's nachts'. Hoe men het ook
verwoordt, het beeld van het vaderschap dat mannen hebben, lijkt goed te verdelen
over de hier genoemde zeven categorieën. Soms is nauwelijks interpretatie nodig.
Men somt eenvoudig enkele categorieomschrijvingen op, zoals deze vader: `Er
zijn [3], liefde geven [5], normen en waardenoverdragen [2] en daar later, onder
het genot van een goede borrel, nog 's over praten.'
6.8

Verantwoordelijkheid

Hoeveel en welke vormen van verantwoordelijkheid is de man bereid te nemen
voor zijn partner, kind(eren) en zichzelf, kortom voor het gezin? Deze vraag stond
vermeld in hoofdstuk drie, en kan nu, aan het eind van hoofdstuk zes, worden
beantwoord. Het gaat om drie vormen van verantwoordelijkheid, namelijk aansprakelijkheid, de toedeling van taken en bevoegdheden en de morele verantwoordelijkheid (Komter, 1985).
De toedeling van taken volgt meestal het traditionele patroon. Zeven van de
tien vaders besteden minder tijd aan het huishouden dan hun partner, ruim de helft
ziet de inkomensvoorziening meer als zijn taak, en bijna de helft vindt de kinderverzorging meer een taak voor de vrouw.
Dan is er de vraag of de man aansprakelijk kan worden gesteld voor het volgen
van het traditionele patroon. Dat is het geval, zo is in hoofdstuk drie betoogd, als
hij zich bewust is van de (morele) norm ten aanzien van de te vervullen rol
- namelijk een egalitaire verdeling van taken -, het daarmee eens is, en een
discrepantie ziet van deze norm met de eigen situatie. De man lijkt zich bewust
van de norm. Met de stelling `de kinderverzorging is evengoed de verantwoordelijkheid van de man als van de vrouw' is 950~o van de mannen het eens, en met
de stelling `het is de taak van de man om het gezin van een inkomen te voorzien'
is 200~o het eens. Men kan nu zichzelf aansprakelijk stellen, hetgeen zich zou
moeten uiten in een incongruentie, of inen kan aansprakelijk gesteld worden, dat
zich zou moeten uiten in een conflict. Incongruentie komt voor, zij het alleen bij
kinderloze mannen en alleen als de sekserolopvatting meer traditioneel is dan de
sekse-identiteit. Onenigheid over de taakverdeling als nadeel van het hebben van
kinderen, komt maar weinig voor (voor bijna 700~o van de vaders `onbelangrijk',
figuur 5.4) en van een conflict is, zoals is gebleken, geen sprake. De vader wordt
niet aansprakelijk gesteld en doet het ook niet zelf, al is hij het in feite dus wel.

De volgende, en laatste, vraag is of de kinderloze man iets onderneemt om de
discrepantie tussen ideaal en praktijk te verkleinen, eventueel als gevolg van de
ervaren incongruentie. Men zou daartoe het kinderen krijgen kunnen uitstellen,
of ervan afzien, minder willen gaan werken, of simpelweg de opvattingen bijstellen. Geen van deze `strategieën' wordt gebruikt. Sekse-identiteit noch sekserolop143

vatting vertonen enige samenhang van betekenis met de wens om kinderen te
krijgen, althans de planning voor het eerste kind en anticonceptiegebruik. Minder
willen gaan werken komt maar weinig voor. Zestien procent van de kinderloze
mannen zegt minder te willen gaan werken (omdat hij dat zelf wil, en niet `alleen
als dat echt nodig is'). Het aantal uren minder dat deze mannen willen werken
bedraagt gemiddeld drie.
De geringe verschillen tussen kinderloze mannen en vaders wat betreft hun
sekse-identiteit en sekserolopvatting suggereren dat van bijstelling van deze
opvattingen na de geboorte van het eerste kind, en de daarmee samenhangende
verandering van rollen, nauwelijks sprake is. De enige verklaring die overblijft
voor het omgaan met de incongruentie is externe attributie, ofwel het toeschrijven
van de discrepantie tussen ideaal en praktijk aan zaken die buiten de macht van
het individu liggen, zoals de werkgever. Echter, ook het bestaan van deze `strategie' kan niet worden aangetoond, daar de werkgever in het hier beschreven
padmodel een zeer bescheiden rol speelt.
Er rest eigenlijk geen andere conclusie dan dat beide partners, naar beider
tevredenheid, in de regel kiezen voor een traditioneel taakverdelingspatroon na
de geboorte van het eerste kind. De incongruentie die bij kinderloze mannen nog
enigszins aanwezig is, wordt bij de vaders immers niet gevonden. De (moderne)
norm komt los te staan van de praktijk, hetgeen doet vermoeden dat men gehoorzaamt aan een andere, niet geuite, norm, namelijk die van het traditionele taakverdelingspatroon. Het is mogelijk dat deze verborgen norm de impliciete machtsuitoefening van de (traditionele) man is, waarvan Komter spreekt (1985, 1990, 1992).
Het is immers de man die de vragenlijst heeft ingevuld.

De komst van een `nieuwe vader' lijkt nog ver weg. Echter, laag opgeleiden
vinden het geven van liefde en genegenheid aan het kind en de verzorging ervan
een belangrijker reden om kinderen te willen dan hoog opgeleiden. Laag opgeleide
vaders zeggen weliswaar vaker dan hoger opgeleiden dat minder werken `niet
nodig' is, maar hun partner werkt gemiddeld de helft van het aantal uren dat de
partner van een hoog opgeleide man werkt. Zou haar opleidingsniveau hoger zijn,
en daarmee haar kansen op de arbeidsmarkt en haar inkomen, dan lijkt de kans
dat de lager opgeleide man minder gaat werken om voor zijn kinderen te zorgen
groter dan dat de hoger opgeleide man dat doet.
6.9

Samenvatting

De sekse-identiteit van zowel kinderlozen en vaders is overwegend progressief.
Veertig tot zeventig procent van de mannen is het niet eens met de vijf hen
voorgelegde sekse-stereotypische stellingen. De mening ten aanzien van de
sekserol geeft een, wat men zou kunnen noemen, liberaal beeld te zien. Hoewel
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bijna alle mannen de kinderverzorging een verantwoordelijkheid van man en
vrouw vinden, vindt men niet dat man en vrouw het betaald werk in gelijke mate
onder elkaar moeten verdelen, noch dat er in alle beroepen evenveel mannen als
vrouwen werkzaam zouden moeten zijn. Toch staat men - idealiter - niet een
mannelijk kostwinnerschap voor, getuige het geringe percentage mannen dat het
eens is met de stelling `het is de taak van de man om het gezin van een inkomen
te voorzien'. Een grote meerderheid vindt dat zowel de vader als de moeder de
kinderen kan opvoeden en verzorgen. Men lijkt zich te keren tegen dwingende
voorschriften (het `moeten') en bepaalt graag zelf hoe de taken worden verdeeld.
Verschillen tussen sekse-identiteit en sekserolopvatting blijken, althans bij
kinderlozen, te kunnen leiden tot een incongruentie. Naarmate de sekse-identiteit
van de kinderloze man progressiever is dan zijn sekserolopvatting, is hij minder
tevreden met de verdeling van tijd die hij kan besteden aan werk en aan gezin.

De verwachte dan wel gerealiseerde taakverdeling is aanzienlijk minder
progressief of liberaal dan de sekse-identiteit en de sekserolopvatting. Meer dan
de helft van de mannen (zowel kinderloos als vader) vindt, na de (mogelijke)
geboorte van het eerste kind, `het gezin van een inkomen voorzien' meer zijn taak.
Een kwart van de kinderlozen en de helft van de vaders vindt de kinderverzorging
en het huishouden meer een taak voor zijn partner. Toch leidt de discrepantie
tussen ideaal (de vrijblijvend geformuleerde sekserolopvatting) en praktijk (de
gerealiseerde taakverdeling) bij de vaders niet tot een conflict met de partner.
Volgens de door de vader gerapporteerde gegevens vindt zij haar werk minder
belangrijk dan hij, en werkt zij gemiddeld de helft van het aantal arbeidsuren dat
kinderloze vrouwen maken. Er is nauwelijks onenigheid over de verdeling van
taken binnenshuis.
Niet alle werkgevers zijn even gemakkelijk met het bieden van mogelijkheden
om werk en de zorg voor kinderen te combineren. Vooral thuis- en in deeltijd
werken vormen een probleem. Desondanks heeft dit geen invloed op de verwachte
of gerealiseerde taakverdeling. Wat er wel invloed op heeft, verschilt nogal bij
kinderlozen en vaders. Spelen de sekse-identiteit en sekserolopvatting bij de
kinderlozen nog een rol van betekenis, bij de vaders is de samenhang beduidend
geringer. Opleidingsniveau van beide partners speelt bij kinderlozen eveneens mee
bij hun verwachte taakverdeling. Bij vaders is de samenhang tussen (verschil in)
opleidingsniveau en gerealiseerde taakverdeling (wat betreft betaalde arbeid) groter
dan de samenhang tussen taakverdeling en sekse-identiteit en sekserolopvatting.
Veel vaders zouden graag meer tijd hebben voor hun gezin, zonder daar overigens
werktijd voor te willen inleveren. Laag opgeleide vaders nemen hierin een uitzonderlijke positie in. Zij zeggen vaker dan hoger opgeleide vaders dat minder werken
`niet nodig' is, maar hebben ook vaker een partner die niet werkt, waardoor zij
in veel gevallen als enige verantwoordelijk zijn voor het inkomen. Het feit dat zij
het verzorgen van en liefde geven aan het kind gemiddeld belangrijker vinden dan
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hoger opgeleide vaders, zou er echter op kunnen wijzen dat zij, eerder dan de
hoog opgeleide vader, voor hun kinderen gaan zorgen als zij de kans krijgen. Zij
krijgen die kans als hun partner bijdraagt aan het gezinsinkomen en hun werkgever
deeltijdwerk toestaat.
Hoewel de komst van het eerste kind gepaard gaat met een enorme verschuiving in de verdeling van taken tussen man en vrouw, heeft de verwachte taakverdeling nauwelijks of geen invloed op de planning voor de geboorte het eerste kind.
Het besluit kinderen te willen hebben, is niet of nauwelijks afhankelijk van de
wijze waarop mannen de betaalde en onbetaalde arbeid denken te gaan verdelen.
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Wat zijn de meest in het oog springende resultaten van het onderzoek? Hoe
verhouden deze resultaten zich tot ander uitgevoerd onderzoek? Wat kunnen we
leren over het vaderschap in de jaren negentig, en wat kunnen we zeggen over de
toekomst van het vaderschap?
7.1

Samenvatting en vergelijking met ander onderzoek

Kindenvens
Zeventig procent (69,60~0) van de kinderloze mannen wil zeker of vrijwel zeker
ooit in zijn leven kinderen krijgen, 17,6a~o twijfelt (sterk) en 12,70~o wil ze (vrijwel) zeker niet.

Het zien van - vooral affectieve - voordelen is een belangrijke verklarende
factor voor het aantal kinderen dat de man wil, maar vooral ook voor de planning
die hij verbindt aan het kinderen krijgen. Hoe meer de man aan zijn kinderen
liefde en genegenheid wil geven, hoe meer hij ze wil verzorgen, hoe belangrijker
hij het vindt hen te kunnen zien opgroeien, en hoe liever hij kinderen om zich
heen heeft, des te groter is de kans dat hij binnen korte tijd zijn eerste kind wil.
Nadelen spelen een geringere rol dan voordelen, maar hebben evengoed een
belangrijk effect op de planning voor het willen krijgen van het eerste kind. Er
zijn twee soorten nadelen, bij de eerste soort gaat het om vrijheidsbelemmering
en bij de tweede om verantwoordelijkheid. Hoewel de samengestelde variabele
in het model vooral betrekking heeft op de verantwoordelijkheid, wordt de
vrijheidsbelemmering het meest als (heel) belangrijk nadeel genoemd.
Het aantal kinderen dat men zich wenst, is van invloed op de plaruiing. Hoe
meer kinderen men wil, hoe korter de planning voor de eerste. Gehuwd zijn is
eveneens een belangrijke indicator voor een relatief korte planning.
Vond men de omgang met kleine kinderen vroeger leuk, heeft men de eigen
jeugd als positief ervaren en wilde men al voor het samenwonen graag kinderen
hebben (had men een latente kinderwens) dan is de kans relatief groot dat men
meer voordelen ziet, minder nadelen, en meer en relatief snel kinderen wil. Deze
variabelenzijn gedefinieerd als een dispositie tot kinderen krijgen. Deze dispositie
ontstaat door ervaringen gedurende de levensloop, en speelt klaarblijkelijk een
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belangrijke rol bij de latere kinderwens, vooral wat betreft de perceptie van de
voor- en nadelen van het kinderen krijgen.
Het is niet zo dat het in de meeste gevallen de partner is die haar man over
de streep trekt om vader te worden. Weliswaar kan bij 31oro van de kinderloze
mannen een positieve beïnvloeding van de partner worden vastgesteld, maar daar
staat tegenover dat 200~o ten negatieve wordt beïnvloed. Bij de helft van de
samenwonende paren lijkt een grote mate van overeenstemming te bestaan over
de kinderwens en de planning. De positieve beïnvloeding heeft een klein effect
op de perceptie van voor- en nadelen van kinderen krijgen bij de man, maar is
nauwelijks van invloed op de door de man aangegeven planning ervoor.'
De mening van familie en vrienden, en normatieve redenen om kinderen te
willen (zoals: het hoort bij een huwelijk of bij het leven, het geloof) worden
overwegend onbelangrijk gevonden. De `vermeende algemene norm' heeft weliswaar enige invloed op de perceptie van de voordelen van het hebben van kinderen,
maar geen significant direct effect op de planning.
De veronderstelde `praktische bezwaren' die het kinderen krijgen zouden
kunnen belemmeren, blijken geen rol van betekenis te spelen bij de planning voor
de geboorte van het eerste kind. Wel is er invloed op de vermeende voor- en
nadelen van het hebben van kinderen. Problemen met de gezondheid kunnen de
oorzaak zijn van het zien van meer nadelen aan het kinderen krijgen. De eventueel
moeilijke combinatie van eigen werk, carrière of opleiding heeft een soortgelijk
effect en vergroot de kans iets op een langere planning.
Van invloed op het anticonceptiegebruik zijn een korte planning, relatief veel
kinderen willen hebben en gehuwd zijn.
Exogene variabelen die geen significante padcoëfficiënten hebben in het model
over de kinderwens zijn: de leeftijd van de partnerz, een negatieve beïnvloeding
van de partner, eigen vroegere gezinsgrootte, opleidingsniveau van de man,
opleidingsniveau van de partner, het aantal jaren dat men samenwoont, financiële
beperkingen, onenigheid over de taakverdeling en moeilijke combinatie van
kinderen met werk, carrière of opleiding van de partner.

' In het `conirolemodel' - waarin alleen mannen zijn opgenomen die een concrete planning hebben
aangegeven - werd een groter direct effect gevonden van `positieve beinvloeding van de partner' op
de vermeende nadelen dan in het `hoofdmodel' (y-0,20 tegen 0,10) en een groter totaal causaal effect
op de planning (0,11 tegen 0,06).
Z De Pearson correlatiecoëfficiën[ tussen `leeftijd van de partner' en `anticonceptiegebruik' bedraagt
-0,16 (N-398, p~0,01): hoe ouder de partner is, hoe minder (zorgvuldig) men anticonceptie toepast.
In het padmodel over kinderwens wordt echter geen sifnificant effect gevonden van `leeftijd van de
partner' op `anticonceptiegebruik'. In het padmodel over vaderschapsopvattingen is het effect wel
significant (r-0,21).
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Vergelijking met ander onderzoek
In de eerste plaats dient een vergelijking te worden gemaakt met het in hoofdstuk
drie uitvoerig beschreven onderzoek van Warren Miller. De overeenkomsten in
resultaten van zijn onderzoek en het hier beschreven onderzoek zijn groot, vooral
waar het dispositionele variabelenbetreft. De eigen jeugd blijkt een grote invloed
te hebben op de kinderwens van mannen.
Er is, zoals bekend, maar weinig onderzoek gedaan naar de kinderwens van
mannen, zeker in Nederland. Vergelijkingen kunnen derhalve alleen worden
gedaan met onderzoek naar de kinderwens van vrouwen. Soms komen mannen
hierin, vaak kort, aan bod. Resultaten van onderzoek dat is gedaan, zijn bovendien
vaak slecht vergelijkbaar met de resultaten van dit onderzoek. Een voorbeeld
hiervan levert het onderzoek van Mozes (1989). Zij schrijft: `Zonder dat mannen
zich er heel duidelijk van bewust zijn, blijken zij in veel relaties de doorslaggevende stem te hebben.' (p.122). Deze bevinding kan op basis van het hier
beschreven onderzoek niet worden ondersteund, of het zou zo moeten zijn dat deze
doorslaggevende stem inderdaad alleen onbewust klinkt. Het is van belang te
weten dat haar resultaten gebaseerd zijn op interviews met slechts zestien mannen
en twintig vrouwen tussen de 27 en 35 jaar. Desalniettemin zijn sommige conclusies wel erg afwijkend van wat hier en elders gevonden wordt. Pagina 123:
`Vergeleken bij de vrouwen (610~0) zijn er heel wat minder twijfelende mannen
(280~0).' De 280~o van Mozes verschilt al sterk van het hier gevonden cijfer
(17,60~0), maar dat 610~o van de vrouwen zou twijfelen is veel te hoog geschat.
Volgens een onderzoek van Van Luijn (1996) heeft 15,20~o van de 1201 ondervraagde vrouwen van twintig tot veertig jaar ooit ten minste een jaar getwijfeld
over de vraag of inen kinderen wil of niet (p.63). Er blijken 41 vrouwen te zijn
die op het moment van dataverzameling (1988) twijfelen (ofwel 3,40~0').

Een bekend nationaal attitudeonderzoek naar vruchtbaarheid en ouderschapsmotivatíe van 4522 vrouwen is het zogenoemde tvovolvt-onderzoek, uitgevoerd in
1975 (Niphuis-Nell, 1981). Sommige, meer algemene, conclusies die voor vrouwen gelden, blijken overeen te komen met uitkomsten van dit onderzoek naar
mannen, zoals `De vrijwillig kinderloze vrouwen percipiëren minder satisfacties
en meer kosten van het hebben van kinderen en hebben een grotere belangstelling
voor alternatieve activiteiten dan de vrouwen die wel van plan zijn om een of

' Enige onzekerheid bestaat over de omvang van de onderzoeksgroep in het onderzoek van Van
Luijn. Op pagina 80 staat vermeld dat er 142 `twijfelaars in het verleden' zijn en 41 `twijfelaars in
het heden', samen 183, wat (inderdaad) 15,2oIo is van 1201. Op pag. 56 staat echter dat `de uiteindelijke
analyses zijn verricht op de antwoorden van een totaal van 973 vrouwen', wat zou betekenen dat het
aantal twijfelaars op het moment van onderzoek niet 3,40~o maar 4,20~o is. Volgens mijn onderzoek
twijfelt 19,3o~a van de vrouwen (N-465) op het moment van ondeaoek, naar het oordeel van de man.
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meer kinderen te krijgen.' (Niphuis-Nell, 1981: 257-258) De vergelijking tussen
de vrouwen uit het onderzoek van Niphuis-Nell en de mannen uit onderhavig
onderzoek van andere, meer specifieke, resultaten wordt moeilijker, nog afgezien
van de omgekeerde causaliteitsrelatie`...vrijwillig kinderloze vrouwen hebben een
hogere gemiddelde leeftijd bij eerste huwelijk, zijn in grotere getale buitenkerkelijk, hebben een hoger opleidingsniveau en een hogere beroepsstatus, echtgenoten
met een hoger opleidingsniveau, een hogere beroepsstatus en een hoger inkomen,
wonen in grotere getale in de grote steden en zijn vaker werkzaam in een beroep
dan de moeders en (of) de uitstellers.' (p.258) Veel door Niphuis-Nell genoemde
variabelen komen in mijn onderzoek niet voor. Opleidingsniveau - een bij het
Novotvt-onderzoek belangrijke variabele - blijkt bij de hier onderzochte kinderloze
mannen geen rol te spelen bij de kinderwens.
Een ander bekend onderzoek is dat van Den Bandt (1982) naar vrijwillige
kinderloosheid van 158 gehuwde vrouwen jonger dan 35 jaar uit Delft, uitgevoerd
in 1978. Zij concludeert dat opleidingsniveau `geen significante verschillen tussen
de groepen [vrijwillig kinderlozen, twijfelaars, uitstellers en moeders] te zien
[geeft] ten tijde van het interview' (p.312)."

De verschillen in uitkomsten tussen de verscheidene onderzoeken maken
vergelijking niet erg zinvol. Ervaringen in de jeugd blijken in het onderzoek van
Den Bandt geen enkele rol te spelen (p.253), terwijl die in mijn onderzoek juist
wel van belang zijn. Traditionele sekserolopvattingen hebben in het ondetzoek van
Den Bandt een relatief groot effect op de intentie om kinderen te krijgen (p.310),
maar hebben in mijn onderzoek geen significant effect op de intentie. De lange
serie overeenkomsten en verschillen tussen de onderzoeken zullen niet leiden tot
een dieper inzicht in de kinderwens, in sekseverschillenof historische veranderingen in motivatie voor het ouderschap.
Voorstellingen van vaderschap

De ideeën die mannen hebben over hun vaderschap vormen een ingewikkeld
samenspel van opvattingen over taakverdeling, de rol die de omgeving heeft en
de feitelijke verdeling van (ouderschaps)taken tussen man en vrouw. Het onderscheid tussen sekse-identiteit (dat wat men in het algemeen vindt over de rollen
van mannen en vrouwen met betrekking tot kinderen, in vrijblijvende zin), de
sekserolopvatting (dat wat men in het algemeen vindt over de verdeling van
betaalde arbeid en zorg tussen man en vrouw, in meer bindende zin) en de (al dan

' Helemaal duidelijk is het niet. Aldus Den Bandt: `Hoewel het verband van deze variabele
[opleidingsniveau] met de fertiliteitsintentie en de componenten van het Fishbeinmodel niet geheel
duidelijk is (het hoogste peroentage dat nog met een opleiding bezig is, was bij de U[uitstellers] te
vinden), laat zich wel vemioeden dat een relatief hoog (te bereiken) opleidingsniveau van invloed is
op de vomvng van een VKL-intentie (vrijwillige-kinderloosheidsintentie].' (p.312).
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niet verwachte) eigen verdeling van taken schept desondanks wel enige duidelijkheid. Er is verondersteld dat er discrepanties gevonden zouden kunnen worden
tussen deze drie variabelen en dat dat zou kunnen leiden tot interne dan wel
openlijke conflicten. Het interne conflict (hier incongruentie genoemd) blijkt bij
kinderloze mannen inderdaad voor te komen. Aanwijzingen, bij vaders, voor
conflicten met de partner over de verdeling van taken zijn niet gevonden.
De discrepanties tussen de sekse-identiteit en sekserolopvatting enerzijds en
de (verwachte)eigen taakverdeling anderzijds kunnen groot zijn. De sekse-identiteit en sekserolopvatting zijn overwegend progressief en liberaal. De feitelijke
taakverdeling is daarentegenveelal traditioneel. Men weet hoe het hoort, maar wil
wel graag zelf bepalen hoe men de taken verdeelt. Hoewel slechts twintig procent
van de mannen (zowel kinderloos als vader) beweert dat het de taak van de man
is om het gezin van een inkomen te voorzien, heeft bijna veertig procent van de
moeders geen betaald werk. Drie kwart van de kinderloze mannen vindt het
huishouden een taak voor beiden, minder dan de helft doet er evenveel aan. Van
de vaders vindt circa de helft het een taak voor beiden, een kleine dertig procent
zegt de huishoudelijke taken (min of ineer) gelijkwaardig te verdelen.
Er spelen dus meer factoren een rol, dan alleen `wat men vindt'. Opleidingsniveau bijvoorbeeld blijkt een belangrijke factor. Relatief hoog opgeleide mannen
(relatief in vergelijking met hun partner) doen verhoudingsgewijs meer aan
inkomensvoorziening, of, in het geval zij kinderloos zijn, verwachtendaarrelatief
meer aan te doen na de komst van hun eerste kind. Het effect op het (verwacht)
aandeel in de zorgtaken is omgekeerd.
Het inkomen van de kinderloze man is van invloed op het verwacht aandeel
in zorgtaken. Hoe meer hij verdient, hoe kleiner de kans is dat hij een relatief
groot aandeel in de zorgtaken op zich denkt te nemen.
Desalniettemin heeft noch de mening die kinderloze mannen hebben over de
taakverdeling tussen mannen en vrouwen in het algemeen, noch de wijze waarop
zij de taken tussen henzelf en hun partner denken te verdelen na de geboorte van
het eerste kind invloed van betekenis op de planning voor het krijgen van kinderen.

Mogelijke hindernissen voor een egalitaire verdeling van taken, te weten
beperkte of te dure kinderopvangmogelijkhedenen de houding van de werkgever
ten aanzien van regelingen die de combinatie van werken en het zorgen voor
kinderen vergemakkelijken, lijken nauwelijks of geen rol te spelen bij de keuze
voor een verdeling van taken of de keuze voor kinderen.
Veel vaders zouden meer tijd voor hun kinderen willen hebben, maar willen
daarentegen in de regel niet minder uren werken. Laag opgeleide vaders lijken een
uitzonderlijke positie in te nemen in dezen. Zij zien meer affectieve voordelen aan
het vaderschap dan hoger opgeleide vaders. Zo vinden zij het geven van liefde
151

en genegenheid aan het kind en het kunnen verzorgen ervan vaker belangrijk dan
hoger opgeleide vaders. Ook uit de antwoorden op de open vraag naar het beeld
van het vaderschap dat zij hebben, komt dit naar voren: zij zijn meer gezins- en
kindgericht - in de zin van het willen verzorgen van het kind - dan geneigd tot
verantwoordelijkheid-op-afstand. Laag opgeleide vaders hebben vaker een vrouw
die niet buitenshuis werkt en missen (waarschijnlijk) mede daardoor veelal de
financiële ruimte om minder te gaan werken.
Vergelijking met ander onderzoek
`Er zijn diverse redenen voor (echt)paren om de geboorte van het eerste kind uit
te stellen, maar nog steeds blijkt de moeizaam te realiseren combinatie van betaald
werk en zorg de belangrijkste te zijn', schrijft Bouwens (1996). Deze uitspraak
mag wel gerekend worden tot de communis opinio van dit moment, maar kan met
de resultaten van dit onderzoek niet geheel worden bevestigd. Het genoteerde
totaal-causaal effect van `kinderen krijgen is moeilijk te combineren met mijn
werk, carrière of opleiding' op de planning die men verbindt aan de komst van
het eerste kind is daarvoor te klein (y-0,12). `Het is moeilijk te combineren met
het werk, de carrière of opleiding van mijn partner' heeft zelfs geen statistisch
significant effect op de planning. Een verklaring hiervoor kan worden gevonden
in de veronderstelling dat mannen een eventueel moeilijke combinatie van werken
en zorgen niet voorzien. Het kan ook zijn dat de twee op macroniveau geconstateerde verschijnselen, namelijk toenemend uitstel van kinderen krijgen enerzijds
en toenemend opleidingsniveau en toenemende arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen anderzijds, op microniveau niets (of weinig in ieder geval) met elkaar
van doen hebben. De hypothese dat het hogere opleidingsniveau van vrouwen
(waardoor zij ook langer opleiding volgen) en de hogere arbeidsmarktparticipatie
ertoe hebben bijgedragen dat het ouderschap langer wordt uitgesteld, behoeft nu
niet direct verworpen te worden (Bouwens, 1996; Vermunt, 1993; Beets, Liefbroer
8c De Jong Gierveld, 1994). Maar het is belangrijk zich te realiseren dat mannen
dit niet als oorzaak van uitstel ervaren. Overigens, zou de eventueel moeilijke
combinatie van werk en kinderen door vrouwen als probleem ervaren worden, op
dusdanige wijze dat dit zou kunnen leiden tot uitstel of zelfs afstel van kinderen
krijgen, dan kan men verwachten dat dit in het hier berekende model tot uitdrukking was gekomen door middel van een effect van de variabele `kinderen moeilijk
te combineren met werk partner' of `negatieve beïnvloeding van de vrouw' op de
planning. Dit was niet het geval. Dat kan betekenen dat de combinatie van werk
en kinderen, of het uitstel, ook door vrouwen niet als probleem wordt ervazen. Het
kan ook betekenen dat het door hen wel als probleem wordt ervaren, maar dat zij
dat onvoldoende kenbaar maken aan hun man. En het kan betekenen dat vrouwen
het wel als een probleem zien, dat ook kenbaar maken, maar dat de man niet wil
luisteren.
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Dat het kinderen krijgen vaak lang wordt uitgesteld, lijdt geen twijfel, dat dit te
maken heeft met opleidingsniveau en arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is
aannemelijk en in veel onderzoek aangetoond, maar de resultaten van dit onderzoek geven aan dat betwijfeld moet worden of het ook als persoonlijk probleem
wordt ervaren. Door mannen waarschijnlijk niet.
Er bestaat er een verschil tussen de (normatieve) opvattingen over het vaderschap
en de praktijk. Dit verschil ontstaat - en kan blijven bestaan - doordat vaders hun
vaderschap op een andere manier betekenis geven en op een andere manier beleven
dan de veelal door hen overgenomen progressieve norm voorschrijft. De mannelijke gender-identiteit is daarvoor deels verantwoordelijk (Knijn, 1990). Knijn stelt
zich de vraag waardoor het komt dat toch sommige mannen zorgende vaders
worden en suggereert onder meer als mogelijkheid het optreden van cognitievedissonantiereductie. Net als in het onderzoek van McHale en Crouter (1992) zijn
er ook in dit onderzoek aanwijzingen te vinden voor het bestaan van incongruentie, ofwel cognitieve dissonantie. McHale en Crouter vonden incongruentie bij
vaders in een steekproef in Pennsylvania van 153 gezinnen. In dit onderzoek wordt
alleen incongruentie bij kinderlozen geconstateerd. Onduidelijk, en moeilijk precies
vast te stellen, is wat voor effect de incongruentie heeft op de taakverdeling. Uit
de in hoofdstuk zes gepresenteerde analyse van het verantwoordelijkheidsgevoel
van de man valt af te leiden dat het effect vermoedelijk gering is.

Er speelt echter meer mee bij de totstandkoming van een taakverdeling tussen
man en vrouw na de geboorte van het eerste kind, dan normen en opvattingen
alleen. Uit een studie van Van der Lippe, Van Doorne-Huiskes en Siegers (1993)
bij 329 huishoudens blijkt dat het absolute én relatieve aandeel van mannen in
zorg- en huishoudelijke taken toeneemt als er een of ineer kleine kinderen zijn,
als de vrouw progressieve sekserolopvattingen heeft, en als de man relatief weinig
tijd besteedt aan werk, overwerk en reistijd. Het absolute aandeel neemt daarnaast
toe als de man progressieve sekserolopvattingen heeft, en het relatieveaandeel als
de vrouw relatief veel tijd besteedt aan werk, overwerk en reistijd. De relatieve
toename betekent niet dat de man meer doet, maar de vrouw minder. Een derde
variabele die Van der Lippe c.s. in hun model hebben betrokken, heeft geen effect
op de absolute dan wel de relatieve bijdrage van mannen aan zorg- en huishoudelijke taken en deze betreft de `relatieve hulpbronnen' beroepsprestige en potentieel
uurloon. In `potentieel uurloon' is het opleidingsniveau verdisconteerd.
Deze uitkomsten komen gedeeltelijk overeen met de hier gevonden resultaten.
De overeenkomst is dat de sekserolopvatting bij zowel kinderlozen als vaders
samenhangt met het (verwachte) aandeel in zorgtaken. De verschillen betreffen
de `hulpbronnen'. Waar Van der Lippe c.s. hun `relatieve-hulpbronnenhypothese'
moeten verwerpen, zijn in dit onderzoek aanwijzingen te vinden dat zowel absolute
als relatieve hulpbronnen samenhangen met de (verwachte) taakverdeling. Het
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inkomen van de kinderloze man heeft een effect op het verwachte aandeel in
zorgtaken. Het opleidingsniveau van de kinderloze man heeft een positief effect
op zijn verwachte aandeel in het betaald werk, het opleidingsniveau van de vrouw
heeft hierop een negatief effect, terwijl het verwacht aandeel in betaald werk op
zijn beurt een negatief effect heeft op het verwacht aandeel in de zorgtaken. Zowel
bij kinderlozen als bij vaders hangt verschil in opleidingsniveau tussen man en
vrouw samen met (verwacht) aandeel in betaald werk en zorg. Zoals Van der
Lippe c.s. al aangeven, is het beschikbaar onderz.oek naar de effecten van relatieve
dan wel absolute hulpbronnen bepaald niet eenduidig (cf. Coverman, 1985; Kamo,
1988).
Zeker is evenwel dat opleidingsniveau en inkomen belangrijke factoren zijn
bij de totstandkoming van een taakverdeling tussen man en vrouw. Gelet op de
geringe overeenkomst - zeker voor mannen - tussen opvattingen over de taakverdeling en de praktijk ervan, is het van belang zich hiervan rekenschap te geven.
`Jongens en mannen worden in de jaren negentig daadwerkelijk meer op hun
verantwoordelijkheid voor en aandeel in de zorg aangesproken' stelt Griinell
(1997: 133) vast in haar studie naar `hce jongens, dertigers en vijftig-plussers zich
laten aanspreken op het onbetaalde werk' ( ondertitel). Zij voegt daar - terecht aan toe dat dit aansprakelijk gesteld worden vooral een maatschappelijke kwestie
is. De opinies zijn de afgelopen twintig jaar flink opgeschoven richting gelijkheidsideologie, de praktijk van met name ouders met jonge kinderen blijft ver
achter. Desondanks leidt dit niet tot conflicten tussen partners. Man en vrouw zijn
het in grote mate eens over de tot stand gekomen taakverdeling en beschouwen
deze als eerlijk en rechtvaardig (Maassen van den Brink 8r Noom, 1993; Arts 8c
Hem~lcens, 1994). Zolang de man zichzelf niet aansprakelijk stelt - en dat doet hij,
zoals uit dit onderzoek blijkt, nog niet - zal er weinig veranderen.
We mogen concluderen dat de drie eerder genoemde veronderstellingen over de
reden waarom de combinatie van kinderen en werk niet als probleem wordt
ervaren geldigheid hebben. Uit het feit dat veel mannen en vrouwen de tot stand
gekomen taakverdeling als eerlijk en rechtvaardig beschouwen, blijkt dat het veelal
niet als probleem wordt ervaren. Het feit dat veel mannen en vrouwen het eens
zijn over de taakverdeling en de afwezigheid van conflicten daarover duidt erop
dat indien vrouwen het als probleem ervaren, zij dit onvoldoende kenbaar maken
aan hun partner. Dat veel mannen niet willen luisteren als zij dat wel zou doen,
blijkt uit het feit dat zij zichzelf niet aansprakelijk stellen voor het eventuele
probleem.
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7.2

Het conceptueel model

De beoordeling van de bruikbaarheid van het gebruikte conceptueel model wordt
alleen gedaan voor zover het model betrekking heeft op de kinderwens. In het
hoofdstuk over de voorstellingen van het vaderschap (hoofdstuk 6) is het model
namelijk wel gebruikt, maar niet getoetst.
Aan het attitudemodel van Fishbein en Ajzen, de theory of reasoned action
(Fishbein 8z Ajzen, 1975; Ajzen 8i Fishbein, 1980), zijn drie concepten toegevoegd, namelijk vermeende uitvoerbaarheid (Ajzen, 1985, 1991), wens en dispositie. Het resultaat hiervan, het in hoofdstuk drie gepresenteerde conceptueelmodel,
blijkt geschikt om als uitgangspunt te fungeren voor onderzoek naar de kinderwens
van mannen.
Het concept vermeende uitvoerbaarheid is ook bij `ingewikkelde' vormen van
gedrag (zoals de besluitvorming over het krijgen van kinderen) een bruikbare
toevoeging. De variabelen die in dit onderzoek als vermeende uitvoerbaarheid zijn
geoperationaliseerdhadden weliswaar geen effect op het voornemen om kinderen
te krijgen - wat in zekere zin `teleurstellend' kan worden genoemd - maar wel
op de attitude. Het idee van een geringe uitvoerbaarheid van kinderen krijgen, leidt
in eerste instantie tot bijstelling van de attitude, en in tweede instantie, namelijk
indirect, tot een verlengen van de periode waarbinnen men het eerste kind zou
willen.

De door Fishbein óc Stasson (1990) en Bagozzi (1992) voorgestelde splitsing
van intentie in een wens en een voornemen is, althans bij een ingewikkelde vorm
van gedrag zoals hier onderzocht, eveneens een duidelijke verbetering van de
theory of reasoned action. Er zijn directe effecten van de attitude op het voornemen, maar er zijn ook indirecte effecten, namelijk via de wens.
Ook de toevoeging van het concept dispositie aan het model is een verbetering.
Dispositionele variabelen beïnvloeden attitude, subjectieve norm en wens, maar
niet het voornemen en het gedrags. De affectief]evaluatieve component van de
attitude en de volgzaamheidsfactor (de motivation to comply) van de subjectieve
norm wordt, zoals werd verondersteld, beïnvloed door de dispositie. De invloed
van de dispositie op de wens was niet verondersteld, maar wekt geen verwondering. De wens is evenals de attitude en de subjectieve norm relatief belangeloos,
in tegenstelling tot voornemen en gedrag waarbij men zich commiteert. Een
dispositie, een neiging tot, betekent niet dat men zich vastlegt op een planning of
bepaald gedrag.

5 De variabele `positieve ervaringen in jeugd' heeft weliswaar een effect op het anticonceptiegebruik, maar wordt buiten beschouwing gelaten. Het gaat om slechts één van de vier variabelen van het
concept dispositie, en het effect is klein.
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Een concept dat een beduidend kleinere rol blijkt te spelen dan werd verwacht,
is de subjectieve norm. Normen, of de meningen van naasten, over kinderen
krijgen hebben weinig invloed op de wens om kinderen te krijgen. De vermeende
algemene norm heeft alleen een direct effect op de vermeende voordelen van het
hebben van kinderen; de mening van de partner over kinderen la~ijgen heeft een
(klein) effect op de nadelen. De veronderstelde relaties van de subjectieve norm
met de wens en het voornemen worden echter niet gevonden.
Figuur 7.1 is een grafische voorstelling van het empirischeconceptueelmodel,
waarin alleen gevonden verbanden zijn weergegeven.

Figuur 7.1 - Empirisch conceptueel model

7.3

De rationele-keuzetheorie

In hoeverre is de beslissing om kinderen te krijgen nu een rationele keuze? Een
volledig rationele keuze kan worden gemaakt als men over alle terzake doende
kennis beschikt, en deze kennis kan omrekenen in een keuze die het meest profijt
oplevert voor de persoon in kwestie, gegeven diens voorkeuren en beperkingen.
Eerder is betoogd, in navolging van onder anderen Simon (1987, 1992), dat het
niet van realiteitszin getuigt om van volledig rationele keuzen te spreken. De
beperkt rationele keuze (de bounded rationality) is een beter uitgangspunt.
Zouden we de in de vragenlijst gestelde vragen over kinderen krijgen beschouwen als de beschikbare kennis voor een individu, dan zou de proportie verklaarde
variantie in de afhankelijke variabele een maat kunnen zijn voor de mate van
rationaliteit. Honderd procent verklaarde variantie van de keuze door de antwoorden op deze vragen, zou dan duiden op een volledig rationele keuze, binnen de
156

grenzen van iemands kennis en rekencapaciteit. Dit is echter een utopische
voorstelling van zaken. Ten eerste beschikt het individu vermoedelijk over meer
kennis dan alleen die waarnaar gevraagd is, en ten tweede is de keuze zelf niet
gedefinieerd als een keuze tussen P en niet-P, maar als een continuum in de tijd,
de planning.
Het is niet alleen niet mogelijk de rationaliteit van de keuze voor kinderen te
bepalen, het is ook niet nodig. De rationele-keuzetheorie is vooral nuttig als
axioma. In die zin heeft zij voor dit onderzoek haar waarde bewezen. De attitude
over kinderen krijgen (de voor- en nadelen) heeft een effect op het aantal kinderen
dat men wenst, alsook op de planning. Voordelen hebben daarbij een verhogend
respectievelijkbekortend effect, en nadelen een verlagend respectievelijk verlengend effect. Dit wijst op een individueel afwegen van voor- en nadelen bij de
vraag hoeveel en binnen hoeveel tijd men kinderen zou willen krijgen. Normen
en de mening van naasten lijken daarbij slechts een geringe rol te spelen. We
kunnen hieruit concluderen dat de man een beperkt-rationele keuze in dezen
maakt.
De resultaten laten zich minder gemakkelijk in een economisch model schikken.
Aan de voorwaarde van rationeel handelen is voldaan, mits wij genoegen nemen
met beperkt-rationeel in plaats van volledig rationeel. Maar, hoewel preferenties
wel terzake doen, zoals blijkt uit de sterke effecten van de attitude op de wens
en de planning, restricties zijn van relatiefondergeschiktbelang. De enige restrictie, naast de eigen gezondheid, die een klein negatief en bovendien slechts indirect
effect heeft op de planning is een opportunity cost, namelijk de eventueel moeilijke combinatie van kinderen met werk, carrière of opleiding. Budgetrestricties,
zoals inkomen en geschiktheid van de woning, komen in het model niet voorb.
Heersende normen over kinderen krijgen lijken, zoals gezegd, een geringe rol
spelen.
Dit geeft uiteraard geen uitsluitsel over het werkelijke effect van normen
te
of context. Bij het introduceren van de term context-in-preferentie is al gezegd
dat deze context gerepresenteerd kan zijn in de subjectieve norm, als bedoeld
aantoonbaar gegeven, maar ook in de attitude, als niet-aantoonbaar gegeven. `Ik
wil mijn kinderen liefde en genegenheid geven' (een attitudevraag) kán immers
nomlatief worden opgevat, net als `kinderen krijgen hoort bij een huwelijk of vaste
relatie' (een subjectieve-normvraag). De sterke effecten van sommige dispositionele variabelen (de vroegere omgang met kleine kinderen, positieve ervaringen
in jeugd die bijdragen aan de kinderwens en `altijd al' kinderen hebben willen
hebben) duiden op een belangrijke rol van tijdens de jeugd verkregen waarden,

6 Het effect van `geschiktheid woning' op de vermeende voordelen is negatief. Dat wil zeggen dat
degenen wiens woning geschikt is minder voordelen aan kinderen krijgen zien in plaats van meer.
Daardoor is het geen restrictie meer.
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ofwel socialisatie. Zeker is dat `context-in-preferentie' een grotere rol speelt dan
`context-in-restrictie', al was het maar omdat restricties in het model van weinig
belang blijken te zijn.
7.4

Vaderschap nu en in de toekomst

Dat het vaderschap verandert, wordt door velen onderschreven. `Men are changing' luidt de eerste zin van het boek Changing men van Michael Kimmel (1988),
`Suddenly men are a hot topic' opent Kathleen Gerson in haar boek No man's
land (1993), `Fatherhood is in a state of crisis' stelt Trudie Knijn in het boek
Changingfatherhood (1995). Vaak wordt gewezen op psychologische en sociale
veranderingen, zoals de veranderde opvattingen die mannen hebben over de
taakverdeling tussen mannen en vrouwen, op de andere waardering van het hebben
van kinderen, de rol van de media en de mede daardoor gestegen collectieve
waardering van `de zorgende vader', maar ook juridische en medische veranderingen worden genoemd (Vlaardingerbroek, 1995; Marsiglio, 1995).

Een van de veranderingen in het vaderschap betreft de kinderwens. De wens
om kinderen te krijgen heeft bij (vooral laag opgeleide) mannen een meer affectief
karakter gekregen. Bovendien heeft het zien van affectieve voordelen aan het
hebben van kinderen een groot effect op de beslissing om binnen korte termijn
kinderen te willen krijgen. Ofschoon empirische gegevens om deze uitspraak te
toetsen - dat wil zeggen of de huidige motieven andere zijn dan vroeger - ontbreken, kan hij op grond van historische analyses worden bevestigd (Lamb, 1987;
Knibiehler, 1995; Coltrane, 1996). Het is een belangrijke verandering, omdat de
van oudsher vrouwelijke motieven om kinderen te willen krijgen thans worden
overgenomen door de man. De voor mannen beperkende of misschien zelfs
benauwende masculiene gender-identiteit wordt daarmee enigszins doorbroken.
Als mannen zich ook de meer emotionele redenen voor het willen hebben van
kinderen toe-eigenen, zal de `zorgende vader' op meer begrip en respect kunnen
rekenen. Een vader die voor zijn kinderen zorgt, is dan niet meer een vader die
zich als moeder gedraagt, maar een vader die uitkomt voor zijn wensen.
De wensen ten uitvoer brengen komt, zoals bekend, nog maar weinig voor.
Over de oorzaak hiervan is veel gespeculeerd. Vaak gaat een beschuldigende
vinger naar de overheid, die zou moeten zorgen voor meer kinderopvangmogelijkheden en wettelijke bepalingen met betrekking tot deeltijdwerk en verlofregelingen
(Van der Lippe, 1993; Mozes-Philips 8i Wester, 1993; De Jong 8~ De Olde, 1994).
Het is in dat verband opmerkelijk dat uit het hier beschreven onderzoek blijkt dat
de houding van de werkgever ten aanzien van deeltijdwerk en verlofregelingen
noch de beschikbaarheid en kosten van kinderopvang een rol blijken te spelen bij
de (verwachte) taakverdeling na de geboorte van het eerste kind of bij de planning
voor de geboorte ervan. Men ziet de problemen wel, maar zij hebben geen invloed
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op de besluitvorming voor het willen krijgen van kinderen, of op de consequenties
daarvan voor de taakverdeling.
Knijn (1997) stelt dat de wens van mannen om meer betrokken te zijn bij hun
kinderen zich in eerste instantie zal uiten in hun vrije tijd. De man wordt hierin
ondersteund door zijn partner, die hem informeert over het wel en wee van de
kinderen, zodat hij, ondanks een beperkte tijdbesteding, toch het gevoel heeft bij
zijn kinderen betrokken te zijn (zie ook Doornenbal, 1996). Op deze wijze kunnen
vaders gehoor geven aan de moderne eisen van het ouderschap én aan de masculiene gender-identiteit.
Of mannen hun verzorgingswensen zullen verwezenlijken door middel van een
substantiële tijdbesteding blijft een vraag. Een combinatie van verschillende
theoretische en empirische bevindingen kan hierin enige duidelijkheid verschaffen.
De roltheoretische benadering, namelijk dat progressieve sekserolopvattingen
leiden tot een meer egalitaire taakverdeling, vindt haar (weliswaar bescheiden)
bestaansrecht in dit en ander onderzoek (Huber 8z Spitze, 1983; Van der Lippe,
1993). Er is geen reden om aan te nemen dat de trend naar meer egalitaire
sekserolopvattingen zal stoppen (Coltrane, 1995). Veel resultaten die zijn gebaseerd op de roltheorie spreken elkaar echter ook tegen (cf. Barnett 8z Baruch,
1987, Van der Lippe, 1993).
Eenduidiger zijn bevindingen die zijn gestoeld op de ruiltheorie of op varianten
daarvan, zoals de meer economisch gerichte human capital-theorie. De veronderstelling is dat degene die beschikt over de meeste `hulpbronnen' voor een bepaalde
taak (inkomen of kinderen verzorgen), die hulpbron ten maximale zal benutten.
Een partner met een relatief hoog opleidingsniveau en een betaalde baan, zal voor
mannen aanleiding kunnen zijn om meer taken binnenshuis op zich te nemen en
minder te gaan werken. Deze veronderstelling kan, zoals eerder vermeld, in dit
onderzoek eveneens worden bevestigd. We mogen aannemen dat de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen verder zal toenemen. Het opleidingsniveau van jonge
vrouwen is op het moment hoger dan dat van mannen (SCP, 1996) en er geldt nog
steeds een voorkeursbeleid voor vrouwen bij vacatures met kandidaten van `gelijke
geschiktheid'.

Om deze, en andere, redenen noemt Coltrane zich `surprisingly optimistic' over
de toekomst van het vaderschap in Amerika (Coltrane, 1995). Het is niet zo dat
hij binnen korte tijd overal egalitaire rolverdelingen verwacht tegen te komen.
Sommigen zullen vasthouden aan een traditioneel patroon, anderen zullen de rollen
omdraaien. De mogelijkheid dat er twee soorten vaders zullen ontstaan wordt
overigens vaak genoemd (Kimmel, 1987; Gerson, 1993). Coltrane verwacht echter
dat de meesten een middenweg zullen kiezen. Men zal een gelijkwaardiger
verdeling van taken nastreven en op den duur bereiken.
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Als grote hindernis voor het worden van een verzorgende `nieuwe vader' noemen
sommigen het ontbreken van een rolmodel, een (voor)beeld van hoe deze nieuwe
vader zich zou moeten gedragen (Baber 8z Dreyer, 1986; Knijn, 1995; Daly,
1995). Hoewel Joseph Pleck in staat is het beeld van de nieuwe vader redelijk
nauwkeurig te omschrijven (hij is aanwezig bij de geboorte, hij is betrokken bij
zijn kinderen ook als ze klein zijn, hij participeert in de kinderverzorging, en hij
is evenzeer begaan met zijn dochters als met zijn zoons), meent hij dat het
traditionele beeld duidelijker omschreven is en overheerst (Pleck,1987). Ook veel
vrouwen hechten aan het traditionele beeld, en geven de zorgtaken soms moeilijk
uit handen (Lamb, 1987).
Echter, het ontbreken van een géinstitutionaliseerd voorbeeld of model behoeft
veranderingen niet per se te vernagen. De vader die uit dit onderzoek naar voren
komt, is iemand die autonoom handelt. Hij trekt zich weinig aan van de omgeving.
De geboorte van het eerste kind wordt wat hem betreft niet uitgesteld vanwege
omstandigheden, zoals de beschikbaarheid van kinderopvang, de werkgever, of
het werk zelf. Men doet eenvoudig wat men zelf denkt dat het beste is, en dat is
vaak wat met de minste tijd het meeste profijt oplevert.
Een beeld van het vaderschap vormt hij kortom het liefst zelf. Hij is daarin
niet zelden origineel en inventief (zie ~6.7). Men mag verwachten dat zijn emotioneel-affectieve motieven om kinderen te willen, ook een plaats zullen krijgen in
zijn voorstelling van het vaderschap. De `nieuwe vader' komt daarmee (op zijn
minst) een stap dichterbij.
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NA W OORD

Beknopt weergegeven resultaten kunnen gemakkelijk `een eigen leven' gaan
leiden. Conclusies als `de partner speelt een ondergeschikte rol bij de kinderwens
van mannen', of `laag opgeleide mannen willen liever voor hun kinderen zorgen
dan hoger opgeleiden' zijn gemakkelijk getrokken, maar liggen veelal genuanceerd
en hebben maar een beperkte geldigheid.
Ten eerste áient gewezen te worden op de tamelijk geringe generaliseerbaarheid
van de resultaten. Generaliserennaar de hoger opgeleide, autochtone, samenwonende Haagse man is geen probleem, maar naar de Nederlandse bevolking wel,
laat staan naar `de man'. Ten tweede dient men te letten op de validiteit van de
gestelde vragen. Bijvoorbeeld: de eigen jeugd speelt een belangrijke rol bij de
kinderwens van de mannen in deze steekproef, maar door de tamelijk algemene
wijze van vraagstelling is niet duidelijk hoe. Ten derde zij opgemerkt dat door
de betrekkelijk kleine steekproef en de hoge nonrespons op sommige vragen de
resultaten - vooral de kleinere effecten - toevalsafhankelijk zijn. In een andere
steekproef zouden, ook met gebruikmaking van dezelfde vragen en hetzelfde
model, sommige verbanden niet significant kunnen zijn; een nieuw exploratief
model zou er op bepaalde, hopelijk minder belangrijke punten, anders uit kunnen
zien.
Aanbevelingen voor verder onderzoek

In de eerste plaats verdient het aanbeveling om het onderzoek naar kinderwens
en de voorstelling van het vaderschap grootschalig (representatief) uit te voeren.
Men zou daarbij het hier gepresenteerde conceptueel model en de operationele
definities van de concepten kunnen (en moeten) gebruiken. Nonrespons moet
daarbij zorgvuldiger worden vermeden.
In de tweede plaats zou het nuttig zijn om, in navolging van Turkenburg
(1995), die baan- en kindaspiraties van laag opgeleide vrouwen onderzocht, laag
opgeleide mannen te bevragen over hun kinderwens en werk- of zorggerichtheid.
Uit dit onderzoek blijkt immers dat de laag opgeleide mannen een aparte groep
vertegenwoordigen. Het is interessant om dit nader te onderzoeken, waarbij dan
ook de rol van de partner zou moeten worden betrokken.
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Hiermee kom ik op het derde punt: de tweeledige onderzoekseenheid. Het blijkt
dat er grote verschillen in resultaten zijn van onderzoek naar vrouwen en onderzoek naar mannen. Herhaaldelijk heb ik bij resultaten die over de partner van de
respondent gingen, moeten schrijven `volgens hem' of `althans, volgens de man'.
De feiten zijn een ding, de wijze waarop die feiten worden geïnterpreteerd en in
een vragenlijst opgeschreven zijn - op zijn minst soms - een heel ander ding.
Voor dit onderzoek is dat geen probleem, mits men zich realiseert dat het gaat om
de visie van de man. Met de kennis die nu beschikbaar is over de visies van
mannen en vrouwen kunnen bepaalde valkuilen die bij het doen van ingewikkeld
onderzoek als dat naar besluitvomungsprocessen over kinderen krijgen en taakverdeling optreden, worden ontweken. Bij zo'n valkuil valt te denken aan sociaalwenselijk beantwoorden van gestelde vragen, belangenverstrengeling en machtsuitoefening.

Ten vierde zou er meer onderzoek moeten worden gedaan naar de invloed van
de jeugd op de wens om vader te worden. In dit onderzoek gebruikte variabelen
die verwijzen naar de eigen jeugd hebben sterke effecten op de manifeste kinderwens. Het onderwerp leent zich goed voor kwalitatief onderzoek. De verkregen
inzichten zullen vooral de pedagogiek ten nutte kunnen zijn. De invloed van de
jeugd op de later te kiezen of gekozen taakverdeling is eveneens interessant.
Als laatste punt - het behoeft nauwelijks vermelding - wil ik wijzen op het
nut van longitudinaal onderzoek, zeker waar het gaat om besluitvormingsprocessen, en op de noodzaak van internationaal vergelijkend onderzoek. Hiermee kan
de invloed van heersende normen en aspecten die de cultuur van een land betreffen
aan het licht worden gebracht.
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BIJLAGE 1
VRAGENLIJST

Bijlage 1 bevat een verkorte weergave van de vragenlijst voor kinderloze mannen.
Vragen die tussen haakjes staan zijn niet gebruikt voor het onderzoek.
ALGEMENE GEGEVENS

l. Hoe lang woont u samen met uw vrouw~partner?
..... jaar.
2.

Bent u getrouwd met haar?
1
Ja
-i vraag 4
2 Nee

3. Heeft u met haar een samenlevingscontract afgesloten?
1
Ja
2
Nee -~ vraag 5
4.

In welk jaar bent u getrouwd met haar? of: heeft u het samenlevingscontract afgesloten?

5.

Hoe oud bent u?
.... jaar.

6.

Hoe oud is uw vrouw~partner?
..... jaar.

7. Wat is uw nationaliteit?

8.

Is godsdienst belangrijk voor u?
I

Ja, zeer

2
3

Ja
Enigszins

4

Nee

5
8

9.

~ vraag 10
Nee, helemaal niet
~ vraag 10
Weet niet~geen mening

Gaat u ook naar de kerk~bijeenkomsten? En zo ja, hoe vaak ongeveer?
1
1 keer of vaker per week
2
2 à 3 keer per maand
3
f I keer per maand
4
Minder dan 1 keer per maand
5
Zelden of nooit
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10.

Komt u uit een groot gezin? Met hceveel broers en~of zussen woonde u in huis toen u twaalf
jaar oud was?
0
Geen broers of zussen
I
1 Broer of zus
2
2 Broers of zussen
3
3 Broers of zussen
4
4 Broers of zussen
5
Meer dan 4 broers of zussen, namelijk .....

11.

Vond u het leuk (toen u jonger was dan 18 jaar) om met kleine kinderen om te gaan? Bijvoorbeeld babysitten, oppassen, spelen.
1
Heelleuk
2
Leuk
3
Niet echt leuk
4
Tamelijk vervelend
5
Vervelend
6
Heel vervelend
8
Weet niet meer

K[NDERWGNS

12.

Zou u ooit in uw leven kinderen willen krijgen?
1
Nee, zeker van niet
2
Nee, vrijwel zeker van niet
3
Ik twijfel sterk
-~ vraag 14
4
Ik twijfel
~ vraag 14
5
Ja, ik weet het vrijwel zeker
6 Ja, ik weet het zeker
8
Ik weet het niet
~ vraag 14

13. Kunt u zeggen hoe oud u was [oen u voor uzelf wist of u ooit kinderen wilt?
1
Ja, toen ik ongeveer ..... jaar oud was
2
3

Ja, ik weet het pas sinds heel kort (minder dan een jaar)
Nee, ik weet het niet meer

4

Nee, er is nooit zo'n moment geweest

(14.) Denkt u nog wel eens na over de vraag of u wel of geen kinderen wilt?
1
Heel vaak
2
Vaak
3
Soms
4
Zelden
5
Nooit
I5.
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Speelt uw eigen jeugd een rol bij uw wens om al dan niet kínderen te willen?
1
Ja, mijn eigen jeugd speelt in positieve zin mee
2
Ja, mijn jeugd speelt mee, maar in die zin dat ik het anders wil doen dan hoe het in mijn
jeugd ging. Ik wil mijn kind(eren) een heel andere opvoeding geven dan die ik heb gehad.
3
Ja, mijn jeugd speelt in negatieve zin mee: mede door mijn jeugd wil ik liever gee~ kinderen
4 Nee, mijn jeugd speelt niet of nauwelijks mee
8
Weet niet

16.

Hoeveel kinderen zou u willen, als u het helemaal voor het zeggen had? Met `helemaal voor
het zeggen' wordt bedoeld dat er geen beperkingen zijn in de zin van werkomstandigheden,
financiën, e.d. B~ tw~fel (bijvoorbeeld " 2 à 3') kunt u beide hokjes annkruisen.

0
1
2
3
4
5
6
8
8

Geen kinderen
1 kind
2 kinderen
3 kinderen
4 kinderen
5 kinderen
Meer dan 5 kinderen
Het maakt me niets uit
Weet niet

17. Zou
1
2
3
4
5
6
8
18.

19.

20.

Hoeveel kinderen zou zij willen als het aan haar lag, denkt u?
0
Geen
1
Zij twijfelt nog
2
Ik denk dat zij in totaal ..... kind(eren) zou willen
Weet niet
8
ook
Soms gaat er nogal wat aan vooraf, voordat besloten wordt dat een kind welkom is. Soms
niet: het gebeurt gewoon. Praat (of praatte) u veel met uw partner over wel of niet kinderen
krijgen?

1
2
3
4
8

Ja, heel veel
Ja, tamelijk veel
Nee, niet zo veel
Nee, zelden of nooit
Weet niet

Wie
1
2
3

begint (of begon) er meestal over het onderwerp kinderen krijgen te praten?
Mijn partner, veel vaker
Mijn partner, iets vaker
Ikzelf, veel vaker

4

Ikzelf, iets vaker

5
8
21.

uw partner graag kinderen willen?
Nee, zeker van niet
Nee, vrijwel zeker van niet
Zij twijfelt sterk
Zij twijfelt
Ja, zij weet het vrijwel zeker
Ja, zij weet het zeker
Weet niet

-i vraag 21

Geen van beiden, allebei evenveel of even weinig
Weet niet

Kunt u zeggen wie van u beiden liever kinderen wil?
1
Mijn partner wil ze liever
2
Ik wil ze liever
3
We willen (voorlopig) geen kinderen
4
We willen ze allebei even graag
8
Weet niet
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22. Is uw parmer op dit moment in verwachting?
1
Ja
2
Nee -~ vraag 24
(23.) Kwam de zwangerschap onverwacht?
1
Nee, we hadden er erg op gehoopt
2
Nee, we hadden er wel rekening mee gehouden
3
Ja, de zwangerschap kwam tamelijk onverwacht
4
Ja, de zwangerschap kwam geheel onverwacht
8
Weet niet~geen mening
24. Er kunnen tal van redenen zijn om een of ineer kinderen te willen. Er zijn enkele mogelijkheden
opgesomd. Kunt u aangeven of ze voor u belangrijk zijn? U kunt ook nog andere redenen
vermelden.
l Heel belangrijk, 2 Belangrijk, 3 Niet zo belangrijk, 4 Onbelangrijk, S Niet van toepassing,
8 Weet niet
a. Kinderen geven zin~inhoud aan mijn leven
b. Het zien opgroeien van kinderen is een ervaring, die ik niet zou willen missen
c. Ik vind het prettig voor later, als ik oud ben
d. Kinderen krijgen zie ik als een bewijs van mijn man-zijn
e. Ik wil mijn kinderen liefde en genegenheid geven
f.
Ik wil mijn familienaam laten voortbestaan
g. De mening van mijn familie telt mee om kinderen te willen
h. Ik heb graag kinderen om mij heen
i.
Het krijgen van kinderen hoort bij een huwelijk of vaste relatie
j.
Het hoort bij het leven
k. Het lijkt mij fijn om mijn kinderen te verzorgen
l.
Het verrijkt de relatie met mijn partner
m. De opvoeding lijkt mij een uitdaging
n. Het hebben van vrienden en kennissen met kinderen telt mee om kinderen te willen
o. Ik ben benieuwd hoe het kind er uit zal zien
p. Mijn geloof speelt een belangrijke rol om kinderen te willen
q. Andere, hier niet genoemde redenen, namelijk: .....
25.
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Er kunnen ook allerlei redenen zijn om het krijgen van kinderen voorlopig uit te stellen of om
er van af te zien. Ook hiervan zijn er enkele opgeschreven. Kunt u aangeven of ze voor u
belangrijk zijn?
Let u bij deze vraag op het verschil onbelangrijk en niet van toepassing. Bijvoorbeeld vraag b.
"Mijn woning is (nog) niet geschikt genoeg". Hier vult u niet van toepassing in als u uw woning
wèl geschikt vindt. U wlt onbelangrijk in als u vindt dat uw woning er niet toe doet, als het
om kinderen krijgen gaat
I Heel belangrijk, 1 Belangrijk, 3 Niet zo belangrijk, 4 Onbelangrijk, S Niet van toepassing,
8 Weet niet
a. Het belemmert mij in mijn vrijheid
b. Mijn woning is (nog) niet geschikt genoeg
c. De financiën laten het niet toe
d. We zijn het niet eens over de taakverdeling
e. Ik wil dingen doen, die met een kind erbij moeilijk te doen zijn
f.
Ik heb het gevoel er niet aan toe te zijn
g. De gezondheid van mij~mijn partner laat het (nog) niet toe
h. Ik zie er tegen op
i.
De verantwoordelijkheid is mij te groot
j.
Het zou de relatie met mijn partner negatief beïnvloeden
k. De opvoeding lijkt mij (te) moeilijk

1.
m.
n.
o.
p.

Het is niet of te moeilijk te combineren met mijn werk, carrière of opleiding
Het is niet of te moeilijk te combineren met het werk, de carrière of opleiding van mijn
vmuwJpartner
Ik vrees voor een kind met een emstige handicap
De toestand in de wereld, met name: .....
Andere, niet genoemde belemmeringen, namelijk: .....

26.

Heeft u er wel eens serieus over nagedacht u te laten steriliseren?
]
Nee, daar heb ik nooit serieus over nagedacht
2
Ja, daar heb ik over nagedacht, maar ik heb besloten het (voorlopig) niet te laten doen
3
Ja, maar ik heb nog niet besloten of ik het wel of niet laat doen
4
Ik heb mij reeds laten steriliseren
~ vraag 31
Ik ben (onvrijwillig) onvruchtbaar (bijv. door ziekte)
~ vraag 31
5

27.

Is uw partner gesteriliseerd, en zo niet: ovetweegt zij het?
I
Nee
2
Nee, maar zij overweegt het wel
3
Ja, zij is gesteriliseerd
-~ vraag 31
4
Zij is (onvrijwillig) onvmchtbaar
-~ vraag 31

28.

Doen u enJof uw partner iets ter voorkoming van zwangerschap?
1
Nee
-i vraag 31
~ vraag 32
2
Nee, mijn partner is in verwachting
3
Ja

29.

Overwegen u en uw partner om te stoppen met anticonceptie (pil, condoom, periodieke onthouding, enz.)?
1
Ja
2 Nee

30.

Gebeurt het wel eens dat u enJof uw partner geen anticonceptie toepassen? (Bijvoorbeeld
pilJcondoom vergeten, `ongelukjes')
1
Bijna altijd
2 Vaak
3 Af en toe
4
Soms, het komt wel eens voor
5 Zelden
6 Nooit

31. Heeft u inmiddels een concreet besluit genomen met uw partner over het al of niet kinderen
krijgen? (Onder kinderen krijgen valt in dit geval ook adoptie.)
1
Ja, besluit genomen wel een kind te willen
2
Ja, besluit genomen geen kind te willen
3 Ja, besloten voorlopig geen kind te willen
~ vraag 33
4 Nee, twijfelen nog
-i vraag 33
5
Ik zie het niet als een bewuste keuze
6
We hebben er nog nauwelijks over gespmken ~ vraag 33
Weet niet
~ vraag 33
8
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32.

Heeft een van u beiden een groter stempel gednikt op de beslissing om wel of niet een kind te
willen?
1
Ja, het was voomamelijk mijn besluit
2
Ja, het was ieis meer mijn besluit
3
Nee, we hebben een precies gelijk aandeel
4
Ja, het was iets meer haar besluit
5
Ja, het was voomamelijk haar besluit
8
Weet niet

Indien uw paráier op dit moment in verwachting is kunt u door naar vraag 36.
33.

Hebben u en uw partner een bepaalde temvjn gesteld, voor de geboorte van uw kind? Bijvoorbeeld: Een kind is welkom binnen een jaar, of bijvoorbeeld binnen 5 jaar.
1
Ja, door ons samen bepaald
2
Ja, voomamelijk bepaald door (omstandigheden van) mijzelf
3
Ja, voomamelijk bepaald door (omstandigheden van) mijn vrouw~partner
4
Nee, er is geen temrijn
-i vraag 36
8
Weet niet
--~ vraag 36

34.

Hoe lang is die temvjn?
1
Langer dan 5 jaar
2
Tussen de 2 en 5 jaar
3
Tussen de 1 en 2 jaar
4
Korter dan 1 jaar
8
Weet niet

35.

Zou u de tetmijn waarbinnen u kinderen zou willen krijgen ook meer precies kunnen aangeven?
Apart voor uzelf en (naar schatting) voor uw partner.

1
2
8

Ikzelf
(Ongeveer) ..... jaar
Het maakt mij niet zo veel uit
Weet niet

1
2
3
8

Mijn partner
(Ongeveer) ..... jaar
Het maakt haar niet zo veel uit
Zij weet het niet
lk weet niet hoe zij erover denkt

VADERSCHAPSOPVATTINGEN

36. Stel dat u een kind heeft. Welke dingen vindt u dan vooral een taak voor uzelf, en welke dingen
meer voor uw partner?
1 Flelemaal een taak voor m~, 2 Meer een taak voor m~, 3 Allebei evenveel, 4 Meer een taak
voor mijn partner, S Helemaal een taak voor m~n partner
a. Het gezin van een inkomen voorzien
b. De opvoeding van het kind
c. Zorgen voor voldoende zekerheid en veiligheid
d. De verzorging van het kind
e. Zorgen dat alles goed geregeld is (financiën, verLekeringen e.d.)
f. Klaarstaan voor het gezin
g. Het huishouden doen
h. Anders, namelijk: .....
Als u momenteel geen werk heeft kunt u door naar vraag 39.
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37. Stel
1
2
3
4
5
6
8

dat u een kind heeft. Gaat u dan minder werken? Meerdere antwoorden mogelijk
Ja, omdat mijn vrouw~partner dat graag wil
Ja, omdat ik dat zelf graag wil
Ja, maar alleen als dat echt nodig is
Nee, liever niet
Nee, want dat kan niet
Nee, want dat is niet nodig
Weet niet

38. Zou u, na de geboorte van uw kind, (onbetaald) ouderschapsverlof opnemen? Meerdere antwoorden mogel~k
1
Ja, omdat mijn vrouw~partner dat graag wil
2
Ja, omdat ik dat zelf graag wil
3
Ja, maar alleen als dat echt nodig is
4
Nee, liever niet
5
Nee, want dat is niet mogelijk
6
Nee, want dat is niet nodig
8
Weet niet
39.

Heeft u een duidelijk beeld van het vaderschap, voor uzelf?
1
Heel duidelijk
2
Redelijk duidelijk
3
Neutraal
~ vraag 42
4 Niet zo duidelijk
-i vraag 41
-~ vraag 41
5
Helemaal niet duidelijk
--i vraag 42
8 Weet niet

40.

Als het voor u wel duidelijk is, hoe ziet dat beeld er uit? Wat vindt u belangrijk met betrekking
tot het vaderschap?

Ga door naar vriag 42
41. Als het voor u niet duidelijk is, waarom is dat dan zo?

(42.) Stel dat u al een jaar een kind heeft, wie zou de verzorging dan doen?
I Meestal, 2 Vaak, 3 Soms, 4 Zo min mogelijk, 5 Nooit, 8 Weet niet
a. Ikzelf

b.
c.
d.
e.
f.
43.

Mijn vrouw~partner
Familie
Vrienden
Een (betaalde) oppas, crèche, kinderdagverblijf
Anders, namelijk .....

Wat vindt u van de huidige regeling met betrekking tot kinderopvang (lánderdagverblijf, crèche
e.d.)? Meerdere antwoorden mogel~k
1
Goed~toereikend
2 Neutraal
3
Niet goed: kwalitatief niet goed, niet goed voor het kind
4 Niet goed: er is te weinig plaats
5
Niet goed: het is te duur
8 Weet niet, weet er te weinig van, nooit over nagedacht
6 Anders, namelijk .....
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(44.) Wat past nu het beste bij u: carrièregericht of gezinsgericht?
1
Carrièregericht
2
Gezinsgericht, huiselijk aangelegd
3
Allebei even belangrijk
8
Weet niet
WERKS[TUATIE

45. Heeft u momenteel betaald werk?
1
Ja
2
Nee
3
Milita've dienst
~ vraag 56
(46.) Wat is uw (eventueel voortnalig) beroep?

47. Dcet u vrijwilligetswerk?
Ja, ..... uur per week
0 Nee
48. Bent u werkzoekend, eventueel op zoek naar ander werk of een tweede baan?
1
Ja, ik zoek werk
2
Ja, ik zoek ander werk
3
Ja, ik zoek werk naast huidige baan
4 Nee
49. Hoeveel uur per week zou u in totaal willen werken? Meer, minder of evenveel als nu?
1
Meer, namelijk ..... uur per week meer dan nu.
2
Evenveel als nu ~ niet van toepassing
3
Minder, namelijk ..... uur per week minder dan nu.
50. Bent u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard?
l
Ja, geheel -i vtaag 57
2
Ja, gedeeltelijk, voor ..... uur ~ procent. (Doorhalen wat niet van toepassing is)
3
Nee
Indien u nu geen betaald werk heeft kunt u door naar vraag 56.
51. Heeft u(min of ineer) vaste werktijden?
1
Ja
2
Nee
Bij nee: toelichting: .....
52. Bent u`eigen baas' (freelance of zelfstandig ondememer)?
1
Ja
~ vraag 54
2
Nee
53. Is uw werkgever makkelijk of lastig met de volgende zaken:
Let u op de categorie `niet van toepassing'. Bijvoorbeeld 53c: Stel dat u piloot bent, dan is `thuis
werken' voor u niet van toepassing.
I Gemakkelijk, 2 Niet zo rnoeil~k, 3 Wisselt, hangt ervan af, 4 Moeilijk, maar wel mogelijk, S
Heel moeil~k, 7 Weet niet, 8 Niet van toepassing

a.
b.

170

Uren overwerk verruilen voor vrije tijd
Later komen, later weggaan of eerder komen, eerder weggaan

c.
d.
e.
f.

Thuis werken
Oudetschapsverlof
Part-time werken, bijvoorbeeld 4 dagen per week
(Buitengewoon) verlof krijgen voor moeilijke of lastige omstandigheden thuis

54.

Hoeveel uur werkt u officieel (volgens de arbeidsovereenkomst) per week?
.....uur.

55.

Hoeveel uur besteedt u daadwerkelijk aan uw baan per week? Dat is werk, overwerk en eventuele
reistijd.
.....uur.

56.

Is werken voor u belangrijk?
1
Heel belangrijk
Belangrijk
2
3
Neutraal
4 Niet zo belangrijk
Helemaal niet belangrijk
5
8
Weet niet

57.

Heeft uw vrouw~partner momenteel betaald werk?
1
ja
2
nee

(58.) Wat is haar (eventueel voormalig) bemep?

59.

Doet uw vrouw~partner vrijwilligerswerk?
Ja, ..... uur per week
0
Nee

60.

Is zij werkzoekend, eventueel op zoek naar ander werk of een tweede baan?
1
Ja, zij zoekt werk
2 Ja, zij zoekt ander werk
3
4

Ja, zíj zoekt werk naast haar huidige baan
Nee

61.

Hoeveel uur per week zou zij in totaal willen werken? Meer, minder of evenveel als nu?
1
Meer, namelijk ..... uur per week meer dan nu.
Evenveel als nu ~ niet van toepassing
2
3
Minder, namelijk ..... uur per week minder dan nu.
8 Weet niet

62.

Is zij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard?
I
Ja, geheel ~ vraag 67
2 Ja, gedeeltelijk, voor ..... uur ~ procent
3 Nee

63.

Heeft zij nu zwangerschapsverlof?
1
Ja
2
Nee

lndien uw partner nu geen betaald werk heeft kunt u door naar vrdag 66.
Als zij zwangerschapsverlof heeft, dan kunt de komende vragen inwllen alsoj zij nog werkt
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64.

Hoeveel uur werkt zij officieel (volgens de arbeidsovereenkomst) per week?
uur.

65. Hoeveel uur besteedt uw vrouw~partner daadwerkelijk aan haar baan per week? (werk, overwerk
en reistijd)
.....uur.
66. Is werken voor haar belangrijk?
1
Heel belangrijk
2
Belangrijk
3
Neutraal
4 Niet zo belangrijk
5
Helemaal niet belangrijk
8
Weet niet
67. Kunt u aangeven waaraan u meer of juist minder tijd besteedt dan uw partner`?
1 Veel meer, 2 Meer, 3 Ongeveer evenveel, 4 Minder, 5 Yeel minder, 8 Weet niet ~ Niet van
toepassing

68.

a.
b.
c.
d.
e.

Ontspanning~actief (sport, uitgaan, vrienden, familie e.d.)
Ontspanning~passief (lezen, tv, vissen e.d.)
Huishouden
Administratie, financién
Klussen aan huis, boot of auto

f.
g.

Andere activiteiten, zoals culturele, maatschappelijke of religieuze betrokkenheid
Anders, namelijk: .....

Heeft u(betaalde of onbetaalde) hulp in de huishouding?
1
Ja, voor ..... uur in de week
2
Nee

69. Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
1
Lagere school
2
Lbo (bijv. Its)
3
(Ivnulo~mavo~3 jr. hbs
4
Mbo (bijv. mis, meao)
5
Hbs~havo~vwo
6
Hbo
7
Wetenschappelijk onderwijs
8
Anders, .....
70. Volgt u op dit moment een opleiding, buiten werktijd?
Ja, namelijk .. ... voor ..... uur in de week.
0 Nee.
71. Wat is de hoogst voltooide opleiding van uw vmuw~partner?
1
Lagere school
2
Lbo (bijv. lts)
3
(Iv))ulo~mavo~3 jr. hbs
4
Mbo (bijv. mts, meao)
5
Hbs~havo~vwo
6
Hbo
7
Wetenschappelijk onderwijs
8
Anders, .....
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72. Volgt uw vrouw~partner op dit moment een opleiding, buiten werktijd?
Ja, namelijk ..... voor ..... uur in de week.
Nee.
0
73.

Wat is uw inkomen ongeveer per maand, netto?
0 Geen inkomen
1
Minder dan 1000 gulden
2
1000 tot 2000
3
2000 tot 3000
4
3000 tot 4000
5
meer dan 4000
8
Ik kan het niet schatten, want het wisselt zeer sterk

74. Wat is het inkomen van uw vrouw~partner ongeveer per maand, netto?
0
Geen inkomen
1
Minder dan 1000 gulden
2
1000 tot 2000
2000 tot 3000
3
4
3000 tot 4000
meer dan 4000
5
~k kan het niet schatten, want het wisselt zeer sterk
8
Ik weet het niet
8
75.

goede of
Kunt u aangeven of u het met de volgende uitspraken eens bent of niet? Er zijn geen
mening.
uitsluitend
om
uw
antwoorden,
het
gaat
foute
1 Sterk mee eens, 2 Mee eens, 3 Niet mee eens, niet mee oneens, 4 Niet mee eens, S Nelemaa!
niet mee eens, 8 Weet niet ~ Geen mening
de vrouw.
a. De kinderverzorging is evengoed de verantwoordelijkheid van de man als van
verdelen.
onder
elkaar
betaald
werk
gelijkelijk
b. Man en vrouw moeten het
dat kan net zo goed de
c. Voor de kinderen doet het er niet toe wie hen verzorgt en opvoedt,
vader als de moeder zijn.
d. Het is de taak van de man om het gezin van een inkomen te voorzien.
e. Vrouwen zijn van nature beter in het verzorgen van kleine kinderen dan mannen.
het mijn ideaal.
f. Zoals het nu gaat, met de verdeling werken en tijd voor thuis, is
te verzorgen.
g. Vadecs krijgen te weinig mogelijkheden om hun kinderen op te voeden en
zijn.
werkzaam
moeten
als
vrouwen
evenveel
mannen
h. Ik vind dat in alle beroepen
om zich heen.
vader
èn
een
moeder
met
een
gelukkig
opgroeien
Een
kind
kan
alleen
i.
j. Voor vrouwen geldt: als zij kinderen wil, kan zij best 5 dagen per week blijven werken.
k. Het is goed als kinderen veel inspraak hebben in hun opvoeding.
l.
Een vader moet zich zo veel mogelijk mannelijk gedragen.
financiële verantwoordem. Als ik aan kinderen krijgen denk, denk ik in de eerste plaats aan de
lijkheid.
n. Kleuterleid(st)er is typisch een beroep voor vrouwen.
werken.
o. Voor mannen geldt: als hij kinderen wil, kan hij best 5 dagen per week blijven
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BIJLAGE 2
RESULTATEN PRINCIPALE-COMPONENTENANALYSES

Tabel 2.A -

Resultaten principale-componentenanalyse (na varimax rotatie en ongeroteerd)
van alle als 'vermeende voordelen van het hebben van kinderen' geoperationaliseerde variabelen, kinderloze mannen, N-405

Communaliteit 2-factor
oplossinga
Vraag

Factorlading factor 1

Factorlading factor 2

geroteerd

ongeroteerd

geroteerd

ongeroteerd

Communaliteit
1-fador
oplossingb

24a

.44483

.54282

.65512

.38753

.12512

.41047

24b

.56703

.73219

.73866

.17586

-.14633

.56610

24c

.41218

.17121

.41420

.61877

.49053

-

24d

.45334

-.05594

.22968

.67098

.63292

-

24e

.48761

.69435

.66173

.07407

-.22298

24f

.43514

.07759

.34433

.65507

.56265

24h

.50972

.70879

.67970

.08567

-.21848

.48386

24k

.60803

.77971

.71193

.00865

-.31809

.54467

241

.39801

.53741

.62634

.33045

.07553

.39025

24m

.46704

.67820

.65127

.08415

-.20707

.45818

240

.22118

.27798

.41111

.37934

.22840

.15101

a
b

.46986
-

Eigenwaarde factor 1: 3.70986, proportie verklaarde variantie 33.7o1e
Eigenwaarde factor 2: 1.29424, proportie verklaarde variantie 11.8o1a
Eigenwaarde: 3.47440, proportie verklaarde variantie 43.4010
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Tabel 2.6 -

Variabele ~
enquêtevraag

Resultaten principale-componentenanalyse na varimax rotatie van alle als 'vermeende nadelen van het hebben van kinderen' geoperationaliseerde variabelen,
kinderloze mannen, N-405
Communaliteit
3-fador
oplossinga

Factorlading
fador 1

Factorlading
fador 2

Factorlading
factor 3

25a

.78176

.15446

.86807

.06604

.45300

25e

.79241

.08996

.88196

.08044

.39951

25f

.54780

.56051

.47997

-.05705

.50392

25h

.61048

.71957

.30206

.03803

.54833

25i

.68811

.80444

.14389

.14241

.52539

25j

.31109

.39487

.05907

.38945

.18245

25k

.54415

.71990

-.05572

.15098

.29539

25n

.62646

.07559

-.02538

.78746

-

250

.60075

.07757

.11185

.76304

-

Eigenwaarde factor 1: 3.03755, proportie verklaarde variantie 33.8"l0
Eigenwaarde factor 2: 1.38585, proportie verklaarde variantie 15.4o1a
Eigenwaarde fador 3: 1.07961, proportie verklaarde variantie 12.Oalo
Eigenwaarde: 2.90799, proportie verklaarde variantie 41.5"l0

Tabel 2.C -

Variabele ~
enquëtevraag
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Resultaten principale-componentenanalyse (ongeroteerd) van alle als 'vermeende nadelen van
het hebben van kinderen' geoperationaliseerde
variabelen, kinderloze mannen, N-405
Factorlading
fador 1

Factorlading
factor 2

Fadorlading
factor 3

25a

.64417

-.51024

.32630

25e

.60846

-.52603

.38141

25f

.68289

-.22722

-.17275

25h

.72748

-.00052

-.28505

25i

.73094

.20045

-.33712

25j

.45142

.32512

.04010

25k

.55349

.32178

-.36641

25n

.28668

.57550

.46159

250

.36087

.46534

.50397

Communaliteit 1-fador
oplossingb

Tabel 2.D -

Resultaten principale{omponentenanalyse van alle
als 'vermeende algemene norm ten aanzien van het
hebben of krijgen van kinderen' geoperationaliseerde
variabelen, kinderloze mannen, N-405
Communaliteit 1-factor oplossinga

Variabele ~
enqu2tevraag
24g

.42049

24i

.60761

24j

.47241

24n

.24368

24p

.57443

Eigenwaarde: 2.31862, proportie verklaarde variantie 46.4010

a

Tabel 2.E -

Resultaten principale-componentenanalyse na varimax rotatie van alle als 'vermeende uitvoerbaarheid' geoperationaliseerde variabelen, kinderloze mannen, N-405
Communaliteit
3-factor
oplossinga

Factorlading
factor 1

Factorlading
fador 2

Factorlading
factor 3

25b

.64877

.05488

.80254

-.04112

25c

.64061

.05605

.79779

.03169

25d

.39373

.50891

.21821

.29517

25g

.92504

-.02885

-.04182

.95045

251

.80681

.89556

.00829

-.06860

25m

.81662

.90102

.01481

-.06754

Variabele ~
enqu2tevraag

a

Eigenwaarde factor 1: 1.98037, proportie verklaarde variantie 32.6`la
Eigenwaarde factor 2: 1.27218, proportie verklaarde variantie 20.9010
Eigenwaarde factor 3: 1.02438, proportie verklaarde variantie 17.0"l0
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Tabel 2.F -

Variabele ~
enquëtevraag

Resultaten principale-componentenanalyse
(ongeroteerd) van alle als 'vermeende uitvoerbaarheid' geoperationaliseerde variabelen,
kinderloze mannen, N-405
Factorlading
factor 1

Factorlading
factor 2

Fadorlading
fador 3

25b

.31886

.73442

-.08787

25c

.31874

.73402

-.01490

25d

.55402

.05407

.28960

25g

- .03627

.02906

.96067

251

.84682

- .29441

- .05496

25m

.85414

- .29003

- .05420

Tabel 2.G - Resultaten principale-componentenanalyse (na varimax rotatie en
ongeroteerd) van alle als 'sekse-identiteit' en 'sekserolopvatting'
geoperationaliseerde variabelen, N-720
Communaliteit 2-fador

oplossinga
Vraag

geroteerd

ongeroteerd

Factorlading factor 2

geroteerd

ongeroteerd

75a

.33323

-.19400

-.49183

.54368

.30221

756

.54899

.07956

-.39951

.73665

.62400

75c

.27894

- .22192

- .47323

.47926

.23450

75d

.55725

.64819

.73719

-.37028

.11750

75e

.41820

.55686

.64002

-.32880

.09261

75h

.55695

.15630

-.33537

.72974

.66669

75i

.35863

.59813

.44772

.02948

.39772

751

.48295

.69378

.56592

-.04019

.40334

75m

.41396

.62898

.40539

.13542

.49962

75n

.44553

.49870

.66669

-.44372

-.03339

a
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Fadorlading factor 1

Eigenwaarde factor 1: 2.82053, proportie verklaarde variantie 28.2a1o
Eigenwaarde factor 2: 1.57415, proportie verklaarde variantie 15.7a1o

Tabel 2.H -

Variabele ~
enquétevraag

Resultaten afzonderlijke principale-componentenanalyses van de als 'sekse-identiteit' en 'sekserolopvatting' aangemerkte variabelen, N-720
Communaliteit 1-fador
oplossing 'sekseidentiteit'a

Communaliteit 1-fador
oplossing 'sekse- rolopvatting'b

75a

.38838

75b

.49252

75c

.34830

75d

.36199

75e

.42911

75h

-

75i

.31769

751

.49882

75m

.30247

75n

.47600

.34535

a Eigenwaarde: 2.02409, proportie verklaarde variantie 40.5'l0
b Eigenwaarde: 1.93654, proportie verklaarde variantie 38.7"l0
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BIJLAGE 3
MODELLENBOUW

KINDERWENS

Gebruikte aflcortingen:
D

Dispositionele variabelen
dl

A

d2
Vroegere omgang met kleine kinderen
d3
Positieve ervaringen in jeugd
Positieve latente kinderwens
d4
Achtergrondvariabelen
al
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8

SN

VU

VD
ND
W
V
AC

Eigen vroegere gezinsgrootte

Aantal jaren dat men samenwoont
Burgerlijke staat
Afsluiten samenlevingscontract
Leeftijd
Leeftijd partner
C~pleidingsniveau
Opleidingsniveau partner
Religiositeit

Kerkelijkheid
a9
Subjectieve norm
snl Vermeende algemene norm ten aanzien van het hebben van kinderen
sn2 Positieve beïvloeding partner
sn3
Negatieve beïnvloeding partner
Vermeende uitvoerbaarheid
vul
Financiële beperkingen
vu2 Geschiktheid woning
vu3
Onenigheid over de taakverdeling binnenshuis
vu4 Problemen met gezondheid
vu5 Moeilijke combinatie kinderen met werk, carrière of opleiding

vu6 Moeilijke combinatie kinderen met werk, carrière of opleiding partner
Factorscore vermeende voordelen van het hebben van kinderen
Factorscore vermeende nadelen van het hebben van kinderen
Kindertalwens
Voornemen~planning
Anticonceptiegebruik
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Theoretisch model:

Verzadigd model:

snl

-

D A

Snl

-

D A

VD

-

D

A SN VU

VD

-

D

A SN VU

ND

-

D A SN VU

ND

-

D

A SN VU

W

-

SN VDND

W

-

D

A SN VU VDND

V

-

SN W VU

V

-

D

A SN VUVDND W

AC

-

AC

-

D

A

V VU

SNVUVONDW

V

Empirisch model 1:

Empirisch model 2:

sn1

- d3 d4 a5 a9

snl

- d3d4a5 a9

vD

~ d2 d3 d4 ai

vD

- d2 d3 d4 a1

ND

- d2 d4 a2 a3 sn2 vu4 vu5

ND

- d2 d4 a2 a3 sn2 vu4 vu5

w

- d3 d4 a8 vD

w

- d3 d4 a8 vD ND

v

- a2 a4 vD ND w

v

- a2 a4vD ND

AC

- d3 a2 a5 sn3

Ac

- d3 a2 a5 sn3 w

a4 sni

w

sn2 vu2 vu5

v

Empirisch model 3:

Empirisch model 4:

sn1 - d3 d4 a5 a9

sn1

- d3 d4 a5 a9

a4 sn1 sn2 vu2 vu5

w

v

vD

- d2 d3d4 al

vD

- d2 d3 d4 a4 snl sn2 vu2 vu5 ND

ND

- d2 d4 a2 a3 sn2 vu4 vu5

ND

- d2 d4 a2 a3 sn2 vu4 vu5

w

- d3 d4 a8 vD

w

-

d3 d4 a8 vD

ND

V

- a2 a4 VD ND W

V

-

a2 a4 VD ND

W

AC

- d3 a2 a5 sn3

AC

- d3 a2 a5 sn3

w
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a4

sn1

ND

w

v

sn2 vu2 vu5 ND

v

VADERSCHAPSOPVATTINGEN

Gebtuikte afkortingen:
D
A

SN

Dispositionele variabelen
dl
Factorscore sekse-identiteit
Achtergrondvariabel en
al
Aantal jaren dat men samenwoont
a2
Burgerlijke staat
a3
Afsluiten samenlevingscontract
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
all

Leeftijd

snl

Factorscore sekserolopvatting

Leeftijd parmer
Opleidingsniveau
Opleidingsniveau partner

Inkomen
Inkomen partner
Uren per week besteed aan werk, overwerk en opleiding
Uren per week besteed aan werk, overwerk en opleiding partner
Subjectieve norm

sn2 De mate waarin de partner werken belangrijk vindt
VU Vermeende uitvoerbaarheid
vul
vu2

Werkgever moeilijk met overwerk verruilen voor vrije tijd
Werkgever moeilijk met wisselende werktijden
vu3
Werkgever moeilijk met thuis werken
vu4 Werkgever moeilijk met ouderschapsverlof
vu5
Werkgever moeilijk met parttime werken
vuó Werkgever moeilijk met calamiteitenverlof
vu7
Negatieve mening over kinderopvang
WB Verwachte realisering van werkbehoefte na de geboorte van het eerste kind
ZB Verwachte realisering van verzorgingsbehoefte na de geboorte van het eerste kind
V
Voornemen~planning
AC Anticonceptiegebruik
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Verzadigd model:

Empirisch model 1:

snl -

D

A

sn1

- d1 a4

WB

-

D

A SN VU

WB

-

dl

ZB

-

D

A sN VU

ZB

-

a7 snl

V

-

D

A sN VU WB ZB

v

- a1

AC

-

D

A SNVUWBZB

AC

-

a6

a2

aS VU1

a10
a7

V

Empirisch model 3:

snl

-

d1

a4

a10

sn1

- dl

a4

a10

w6

-

dl

a6

a7

w6

- d1

a6

a7

z6

- a7 sn1

we

ZB

-

a7 sn1

we

v

- a1

vul

v

-

a1

a2

vul

AC

- a5 vu1

AC

-

a5 vu1

v

a2

vu4

vu7

v

vu4

vut vu7

Empirisch model 2:

sn1

snl

snl

vu4

vu7

w6

Empirisch model 4:

Empirisch model 5:

sn1

- d1

a4

a10

sn1

- dl

a4

a10

w6

- dl

a6

a7

w6

- dl

a6

a7 sn1 sn2 vu4

z6

-

a7 sn1

w6

Ze

-

a7 sn1

wB a8

v

-

a1

vu1

v

-

al

vu7 ws

AC

-

a5 vut

AC

-

a5 vul

a2

sn1 sn2 vu4

we

v

a2

v

Empirisch model 6:

Empirisch model 7:

sni - d1

snl

a4

a10

- dl

a4

a10

a9

a6

a7

sn1 sn2 vu4
a8

w6 -

d1 a6

a7

snl sn2 vu4

we - dl

ZB

-

a7 sn1

we

a8

ZB

-

a7 sn1

w6

v

-

al

vu7 w6

v

-

al

vu7 w6

AC

-

a5 vui

AC

-

a5 vu1
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a2

v

a7

a2

v

a7

Empirisch model 8:

Empirisch model 9:

sn1

-

d1

a4

a10

a9

w6

-

dt

a6

a7

sn1

ZB

-

a7

sn1

we

a8

v

-

al

a2

vu7 w6

nC

-

a5

vu1

v

a7

sn2 vu4

ali

sn1 -

d1

w6 -

d1 a6

a7 snl sn2

ZB

-

a7 sn1

w6 a8

v

-

al

vu7 w6

nC

-

a5 vul

a4

a2

a10 a9

v

a7 a11
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BIJLAGE 4
CONTROLEMODELLEN
ONGESTANDAARDISEERDE PADCOËFFICIËNTEN

In tabel 4.A staat een model beschreven dat betrekking heeft op de kinderwens
van kinderloze mannen. Het model onderscheidt zich van het model dat in hoofdstuk vijf is beschreven, door het feit dat mannen die niet zelf een concrete planning in jaren of maanden hebben gegeven voor de mogelijke geboorte van hun
eerste kind, niet in de analyse zijn opgenomen. De bedoeling ervan is de generaliseerbaarheid van de resultaten in hoofdstuk vijf te preciseren en hettoekennen van
intervalwaarden aan (categorische) antwoordcategorieën, zoals beschreven in ~5.5,
te rechtvaardigen.
Afwijkingen van het hier gepresenteerde model met het in hoofdstuk vijf
beschrevenmodel zijn in vet gezet. Alleenverschillen tussen padcoëfficiëntendie
groter zijn dan 0,05 zijn op deze manier herkenbaar gemaakt. Het significantieniveau van een verband wordt mede beïnvloed door de N. De lage N van het
controlemodel draagt er zeer waarschijnlijk toe bij dat enkele verbanden niet
significant zijn. In tabel 4.B staan de ongestandaardiseerde padcoëfficiënten
vermeld van het `hoofdmodel' (H) uit hoofdstuk vijf, en het `controlemodel' (C)
uit deze bijlage.
De `fit' van het model is goed: x2-59, 63 vrijheidsgraden, p-0,61, GFI-0,97,
AGFI-0,91, PGFI-0,29, ctv-318, N-205.
In tabel 4.C zijn de gestandaardiseerde padcoëfficiënten van het controlemodel
voor de vaderschapsopvattingen van kinderloze mannen weergegeven. Ook van
dit controlemodel is de `fit' redelijk goed: x2-68, 57 vrijheidsgraden, p-0,16,
GFI-0,97, AGFI-0,90, PGF[-0,29, CN-265, N-212.

Tabe14.D bevat de ongestandaardiseerdepadcoëfficiëntenvan hoofdmodel uit
hoofdstuk zes en controlemodel voor de vaderschapsopvattingenuit deze bijlage.
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Tabel 4.A - Significante gestandaardiseerde directe en totale causale effecten van alle relevante
onafhankelijke variabelen op de afhankelijke en intermediërende variabelen. Controlemodel kindenvens kinderloze mannen (N-205).
Variabele

Algemene
norma

Voordelenb

Nadelen`

Kindertalwensd

Voomemene

Anticonceptiegebruikt

Effed

dired

dired totaal

dired

dired totaal

dired totaal

direct totaal

Achtergrondvariabelen
Leehijd
Leekijd
partner

-.25
(-.12)

Burgerlijke
staat

Samenlevingscontract
Kerkelijkheid

.32

-.25

-.08

(-.08) -.19

.05

(-.02)

-.01

(-.Ol)

(-.10) (-.09)

.19

(-.07) (-.11)

(.02)

-.14

(.02)

(.02)

- .13

(.01)

(.04)

( - .Ol )

.02

.03

-.O1

(.11)

(.04)

(-.p2)

.07

.13

-.04

(.13)

.18

(.12)

.12 (-.07)

.16

.24

.18

-.07

.06

.09

-.03

.06

.11

-.03

.44

-.14

- .20 -.29

.08

.06

Religiositeit

(.11)

.15

Dispositie
Omgang kleine kinderen
Pos. eigen
jeugd

.12

.16

.16

.14

.17

.18

.16

.22

-

.19

.19

-.25

Pos. lat. kinderwens

-.16

Subjectieve

norm
Algemene
norm
Pos. be~invlceding partner

-

Voordelen

-

-

Nadelen

-

-.15

(-. 11) -.14

.20

-.15

.32
-

.32

(-.07)(-.12)

. 35

(vervolg)
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Tabel 4.A (vervolg) -

Significante gestandaardiseerde directe en totale causale effecten van
alle relevante onafhankelijke variabelen op de afhankelijke en intermediërende variabelen. Controlemodel kindenvens kinderloze mannen
(N - 205).

Variabele

Algemene
norma

Voordelenb

Nadelen`

Kindertalwensd

Voornemene

Anticonceptiegebruik~

Effect

direct

direct totaal

direct

direct totaal

dired totaal

direct totaal

Vermeende
uitvoerbaarheid
-.20

-.06

-.09

.03

-.30

(.04)

.09

-.02

.34

(-.05)

-.12

.03

-.20

Woning
geschikt

-

Gezondheid

-

.04

Werk, carr., opl.

-

(-.05) (-.10)

Neg. be'invlceding partner

-

Kindertalwens

-

-

-

-

-

-

-

.31

.31

Voornemen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(.12)

(.12)

(-.12) -.19
-.22

-.22

-1.96~tG 1.96; pc.05, effecten tussen haakjes zijn niet significant
a R~-.22; b Rz-.41; ` Rz-.39; d R~-.26; e'S R1-.47; f R~-.11
Een verband dat niet in het model voorkomt is weergegeven met een -
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Tabe14.8 - Ongestandaardiseerde direde en totale causale effecten en standaard errors van twee
modellen (het 'hoofdmodel' (H) en het 'controlemodel' (C)) van alle relevante onafhankelijke variabelen op de afhankelijke en
intermediërende variabelen. N-291 (H) en N-105 (C). Model kindenvens kinderloze mannen.
Variabele

Alge-

Voordelenb

mene

Nade-

Kindertalwensd

Voomemene

lenc

Anticonceptiegebruikf

norrna

E~

direct

direc~

totaal

direct

direct

totaal

direct

totaal

dired

totaal

Achtergrondvariabelen
Leehijd

H

-.032
(.009)

C

-.050
(.Oll)

Leeftijd
partner

-.005

(.250)

(.003)

Samenle- H
vingsconC

Kerkelijk- H
heid
C

Religiositeit

H

-.018

(.Oll)

C -.454

C

(.004)

-.050

-.004

ke staat

-.Oll

(.009)

H -.344
(. 198)

Burgedij- H

tract

-.032

(.006)

-.697 -1.053
(.272)
(.378)

(.OOp
-.002
(.0p1)

.046
(. 024)

-.311

.043

-. 289

(.027)

(.127)

(.112)

.045

-.306

(. 026)

(.135)

.047
(.032)

-.300

(.030)

(.160)

-.079

-.258

-.250

(.051)

(. 189)

(.188)

8.968

11.481

(2.851)

( 3.011)

(. 029)
.058

(3.684)

(.046)

-.047

.059

10.149

120

(.396)

(.029)
.040

(.037)

-.531 -1.280

-.001

(.003)

105

(.283)

13.032
(3.933)

-.294
(.160)

-2.955 -4.004
(1.455)

( 1.462)

-1.600 -2.641
(1.665)

( 1.676)

2.472
(1.197)

-.304

(.032)

-.317

044

3.158

-.294

(.158)

(.034)

(1.726)

.807

010

(.141)

(.003)

003
(.001)

(.037)

.820

.010

004

.142

(.168)

(.003)

(.002)

(.056)

.112

.137

137

905

(.055)

(.055)

(.406)

.120

.120

1.068

(.067)

(.067)

(.628)

(.161)
(.182)
-.015
(.006)
-.015
(.007)
-.313
(.154)
-.228
(.155)

(vervolg)
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Ongestandaardiseerde directe en totale causale eHecten en standaard errors van twee modellen
(het 'hoofdmodel' (M en het 'controlemodel' (CI) van alle relevante onafhankelijke variabelen
op de aRiankelijke en intermediërende variabelen. N-291 (H) en N-105 (C). Model kinderwens kinderloze mannen.

Tabel 4.6 (vervolg) -

Variabele

Algemene
nonna

Effect

direct

Voordelenb

direct

totaal

140
(.050)
.121
(.058)

178
(.049)
.156
(.057)

4.802
(1.945)
5.672
(2.395)

313
(.107)
303
(.127)

.373
(.108)
.369
(.127)

6.974
(2.050)
6.421
(2.376)

353
(.117)
.353
(.130)

491
(.117)
480
1.130)

.012
(.003)
.012
(.004)

.012
(.003)
012
(.004)

Nadr
len~

Kindertalwensd

Voomemene

direct

direct

direct

totaal

totaal

An[iconceptiegebruikt

direct

totaal

Dispositie
Omgang
kleine
kinderen

H

Pos. eigen
jeugd

H

C

C

Pos.lat.
kinderwens

H
C

095
(.026)
.077
(.030)

3.663
L790)
4.172
11.129)

-.468
(.138)
-.413
(.156)

465
(.135)
.313
(.165)

.587
(.136)
.449
(.157)

7.202
(1.674)
8.319
(2.529)

3.265 -1.648
(1.576) (1.544)
2.930 -1.743
(1.796) (1.780)

390
(.147)
.394
(.171)

599
(.147)
.600
(.170)

10.254
(2.038)
13.408
(2.953)

-1.889
(.548)
-1.759
(.601)

.004
(.001)
.004
(.002)

.138
(.040)
.173
(.059)

-.019
(.006)
-.018
G008)

.111
(.046)
157
(.066)

4.143
(1.585)
8.376
(2.586)

-.535
C232)
-.831
(.337)

-.261
(.050)
-.237
(.056)

-.348
(.118)
-.350
(.128)

Subjectieve
norm
Algemene
nonn

Pos. beinvloedingpartner

Voordelen

H

-

C

-

H

-

C

-

-.207 -.240
(.111)
(.110)
-.254 -.322
(.134) (.134)

.229
(.114)
.459
(.134)

H
C

Nadelen

H

-

C

-

-.147 -.147
(.055) (.055)
-.149 -.149
(.067) (.067)

-

.327
(.068)
.369
(.084)

327
(.068)
.369
(.084)

8.915
11.623)
11.663
(2.168)

11.075
(1.582)
14.957
(2.147)

-1.483
(.352)
-1.592
(.441)

-.141
(.064)
-.083
(.079)

-.189
(.065)
-.138
(.081)

-5.534
(1.480)
-7.008
(1.924)

-8.089
(1.593)
-9.973
(2.205)

.996
(.286)
.928
(.338)

(vervolg)
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Tabe14.B (vervoly~ -

Ongestandaardiseerde directe en totale causale effecten en standaard errors van twee modellen
(het 'hoofdmodel' (H) en het 'controlemodeP (C)) van alle relevante onafhankelijke
variabelen
op de afhankelijke en intermediërende variabelen. N-291 (H) en
N-205 (C). Model kinderwens kinderloze mannen.

Variabele

Algc
mene
nonna

E~

direct

Voordelenb

direct

totaal

Nadelenc

direct

Kindertalwensd

direct

totaal

Voomemene

direct

totaal

Anticonceptiegebruik t

direct

totaal

Vermeende
Uitvoerbaarheid
WoninB
geschikt

Gezondheid

H

-

C

-

-.188 -.188
(.044) (.044)
-.181 -.181
(.052) (.052)

H

Neg beinvloeding
paRner

Kindertalwens

Voomemen

-2.077
(.573)
-2.711
(.866)

278
(.093)
289
(.115)

006
(.003)
.012
(.006)

-.043
(.011)
-.077
(.075)

008
(.004)
.011
(. 007)

.352
1.11 S)
770
(.228)

-.043
(.017)
-.072
(.030)

-.081 -.128
(.051) (.048)
-.048 -.097
(.061) (.057)

.320
(.049)
330
(.057)

-.087
(.027)
-.063
(.034)

-3.480
(.807)
-4.004
(1.200)

.438
(.136)
382
(.158)

C

Werk,
carr., opl.

-.061
(.019)
-.067
(.024)

H

-

C

-

H

-

C

-

H

-

-

-

-

-

-

6.603 6.603
( 1.318) (1.318)

-1.743 -2.288
(.688)
(.641)

C

-

-

-

-

-

-

8.929 8.929
(1.710) (1.710)

-1.230
(.814)

-1.910
(.736)

-

-.082

-.082

-

(.027)
-.076
(.028)

(.ozn
-.076
(.028)

H

c

-

-

H a o-73.32 b o--3.36 c a--0.38 (n.s.) d o-2.43 e a-34.85 t a-27.63
C a a-76.49 b o- -2.84 c o-0.14 (n.s.) d o-2.46 e o-22.97 t a-27.25
Een verband dat niet in het model voorkomt is weergegeven met een -
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-

-

3.468
(1.787)
3.857

3.468
(1.787)
3.857

(z.17n

(2.177)

Tabel 4.C - Significante gestandaardiseerde directe en totale causale effecten van alle relevante
onafhankelijke variabelen op de afhankelijke en intermediërende variabelen. Controlemodel vaderschapsopvattingen (N-212).
Variabele

Effect

Sekserolopvattinga

Verwachte
realisering
werkbehcefteb

Verwachte
realisering
verzorgirigsbehcefte`

Voomemend

Anticonceptiegebruike

direct

direct totaal

dired totaal

direct

dired

L12)

(-.05)

totaal

totaal

Achtergrondvariabelen
Leeftijd

(. 06)

(-.O1)

Leeftijd partner

-.16

Aantal jaren
samenwonend
Burgerlijke staat

Uren werk, overwerk, opleiding

(.00)

(-.12)

Opleidingsniveau

-.16

-. 32

-.32

.08

.14

.14

(-.03)

(.05)

(-.06)

(.Ol)

(-.00)

.15

.15

(-.04)

(.03)

(-.01)

-.16

-.16

(.10)

(-.03)

Opleidingsniveau
partner

.16

-.15 -.15

Inkomen

Inkomen partner

.15

.16

-.07

.08

(-.01)

(.00)

.27

-.08

.02

.48

-.07

.02

.04

(-.03)

(.O1)

.18

-.04

Dispositie
Sekse-identiteít

.42

-.26

-.43

-

-.40

-.40

-

-.14

-.14

Subjectieve norm
Sekserolopvatting

.38

Werken belangrijk
partner
Verwachte realise-

ring werkbehcefte

-

-

-

-.25 -.25

.18

(vervolg)
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Tabel 4.C (vervolp~ -

Variabele

Effect

Significante gestandaardiseerde directe en totale causale eHecten van
alle relevante onafhankelijke variabelen op de afhankelijke en intermediërende variabelen. Controlemodel vaderschapsopvattingen (N-212).

Sekserolopvattinga
direct

Verwachte
realisering
werkbehcefteb

Verwachte
realisering
verzorgingsbehcefte`

Voornemend

Anticonceptiegebruike

dired

direct totaal

direct totaal

direct totaal

totaal

Vermeende uitvoerbaarheid
Werkgever mceilijk
ruil overwerk 1
vrije tijd

(.12) (.12)

Negatieve mening
over kinderopvang
Voornemen

.17
-

-

-

-

-

-1.96GtG 1.96; pG.05, effecten tussen haakjes zijn niet significant
' Rz-.27; b R1-.39; ` R~-.34; d R~-.18; e R~-.12
Een verband dat niet in het model voorkomt is weergegeven met een -
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-

-.16

.17
-

-.19

-.04
-.24

-.24

Tabe14.D - Ongestandaardiseerde directe en totale causale effecten en standaard errors van twee modellen (het 'hoofdmodeP (H) en het 'controlemodeP (C)) van alle relevante onafhankelijke variabelen op de afhankelijke en
intermediërende variabelen. N-298 (H) en N-212 (C). Model vaderschapsopvattingen kinderloze mannen.
Variabele

EHect

Sekserolopvat-

Verwachte
realisering werk-

Verwachte realisering verzorgings-

tinga

behceheb

behcehe~

direct

direct

toUal

direct

totaal

Voomemend

direct

totaal

Anticonceptiegebruike

direct

totaal

Achtergrondvariabelen
Leehijd

H
C

o25
(.011)
.025
(.013)

-.ot2
(.006)
-.012
(.007)

0l0
(.004)
.010
(.006)

-.044
(.026)
-.058
(.039)
-.612
(.162)
-.438
(.189)

Leehijd partner H

C
Aantal jaren
H
samenwonend

8.121
(3.594)
9.679
(4.735)

H
C

Uren werk,
ovenverk,
opleiding

H

Opleidingsniveau

H

C

-.Ol l
(.004)
-.009
(.005)

C

OpleidingsH
niveau partner
C

Inkomen

C

.118
(.055)
169
1-066)

-.908
(.444)
-.797
(.452)

-.005
(.002)
-.004
(.002)

020
(.010)
020
(.013)

-.00~
(.OOll
-.002
(.001)

155
(.046)
.119
(.056)

155
(.046)
.119
(.056)

-.035
(.012)
-.021
(.012)

.553
(.264)
579
(.346)

-.062
(.032)
-.048
(.032)

-.134
(.049)
-.127
(.059)

-.134
(.049)
-.127
(.059)

.046
(.028)
.033
(.036)

076
(.030)
.055
(.037)

- .478
(.249)
-.618
(.366)

-.115
(.040)
-.134
(.056)

-.115
4040)
-.134
(.056)

H

H

8.121
(3.594)
9.679
(4.735)

006
(.002)
.004
(.002)

C

Inkomen
partner

-.612
(.162)
-.436
(.189)
.222
(-070)
248
(.089)

-1.982 -1.982
(.468)
(.468)
- 3.006 - 3.006
(.652)
(.652)

C
Burgedijke
staa[

005
(.003)
.005
(.003)

-.058
(.028)
-.082
L034)

.047
(.023)
.070
(.029)

-.209
(.128)
-.397
(.221)

1.108
(.457)
1.146
4539)

1.161
(.458)
1.196
(.540)

.023
(.015)
033
(.020)

(vervolg)
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Tabel 4.D (venrol~ -

Variabele

Ongrstandaardiseerde directe en totale causale eNecten en standaard erroa van twee modellen
(het 'hooldmodel' (H) en het 'controlemodel' (C)1 van alle relevante onafhankefijke variabelen
op de afhankelijke en intermediërende variabelen. N-298 (HI en N-211 (C). Model vaderschapsopvattingen kinderloze mannen.

Sekserolopvattinga

Effect

Verwachte
realisering
werkbehcefteb

direct

dired

totaal

458
(.058)
452
(.067)

-.301
(.070)
-.338
(.084)

-.529
(.070)
-.557
(.082)

H

-

C

-

-.496
(. 062)
-.485
(.077)

-.496
(.062)
-. 485
(.077)

Werken
belangrijk
partner

H

-

C

-

-.159
(.068)
-.203
(.082)

-.159
L068)
-.203
(.082)

Verwachte
iealisering
werkbehcefte

H

-

-

-

C

-

-

-

H

-

C

-

Negatieve
H
meningover
kinderopvang C

-

Verwachte realisering verzorgingsbehceftec

direct

rotaal

Voomemend

direct

totaal

Anticonceptiegebruike

direct

totaal

Dispositie
Sekse-identiteit

H
C

252
(.034)
249
(.041)

-1.889
(.749)
-2.707
(1.063)

211
(.095)
223
(.1081

402
(.043)
.417
(.053)

-1.773
(. 699)
-2.357
(. 935)

198
(.088)
.194
(.095)

.036
(.017)
036
(.018)

-.568
(.323)
-.985
(.534)

.064
(.039)
.081
(.050)

3.574
(1.337)
4.859
(1.769)

3.574
(1.337)
4.859
( 1.769)

-.399
(.171)
-.400
(.185)

7.037
(3.315)
8.284
( 4.478)

7.037
(3.315)
8.284
(4.478)

9.395
(3.522)
12.440
(4.714)

9.395
(3.522)
12.440
(4.714)

-

-

-

-

-

-

Subjeaieve
norm
Sekserolopvatting

290
(.047)
.330
(. 059)

-.225
(.040)
-. 178
(.050)

-.225
(.040)
-.178
(.OSO)

Vermeende
uitvcerbaarheid
Werkgever
moeilijk ruil
overweric j
vrije [ijd

Voomemen

H
C

-

-

-

-

H a o-0.60 (n.s.) b o-5.33 c o-7.44 d a-9.85 (n.s.) e o-29.73
C a o-0.90 b o-5.22 ~ 0-7.09 d o-0.44 (n.s.) e o-27.44
Een verband dat niet in het model voorkomt is weergegeven met een -

-3.002
(1.395)
-3.876
( 1.642)

- 3.789
(1.429)
-4.558
(1.664)
-1.050
(.451)
-1.025
(.487)

-.112
(.023)
-.082
4024)

-.112
(.023)
-.082
(.024)
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SUMMARY

Prospective fathers: the wish of inen to have children, and their conceptions of
fatherhood
Reliable contraception added `having children' to the many choices people face
during their lifetime. Procreation is no longer a fact of life or a consequence of
being married. In most cases, children are wanted and a decision to have them is
made, not only by women, but also by men.
This book is about men, their wish to become fathers and their way of looking
at fatherhood. On the basis of an explanatory conceptual model, interactions are
investigated between various components of the wish to have children, as well as
the extent to which conceptions of fatherhood affect the planning of the birth of
the first child.
Chapter one discusses the recent decline in fertility in Western countries, which
is the result of lower birthrates and the fact that women increasingly postpone their
first pregnancy. Given that an increasing number of women have a job, it is no
longer a matter of course that they take care of the children. As a result of these
developments a beguuiing has been made of the emergence of a new type of man:
the caring father. It is far from clear how the new identity of the father will
develop. If inen really want children (and they do), to what extent are they
prepared to actually care for them?

Chapter two presents a concise overview of the social-scientific history of fertility
research. Taking demography as a starting point, the socio-economic and socialpsychological aspects of fertility research are discussed.
The basic assumption of the present study is that people act rationally, within
certain limits. Most neoclassical microeconomic theorising presupposes a
completely rational human being. This model of man presupposes that people act
in accordance with certain ultimate goals (physical well-being and social approval),
preferences and restrictions. By assuming that such goals exist, preferences can
be seen as part of the restrictions, thereby accounting for structuraucontextual
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variables. Within the neoclassical economic scientific discipline preferences or
tastes are not argued about; they are `given'.
It is argued that this assumption is too strong. From a theoretical point of view,
it is elegant and powerful, but from an empirical standpoint, it is unrealistic and
empty. Since this (empirical) study was meant to be exploratory, and was carried
out at a micro-level, a universal model of man is not needed. It is sufficient to
conceive the human being as acting in accordance with changeable preferences
and restrictions and what is called `bounded rationality'. Bounded rationality aims
at a satisfying or reasonable outcome (which is not necessarily optimal), achieved
within the boundaries of knowledge and computational abilities. The theoretically
weaker, but empirically stronger social-psychological approach regards preferences
as measurable variables. This means that they are not seen as part of the
restrictions given certain ultimate goals. This also means that structural~contextual
variables feature in the model in a different way.
A way to (partially) solve this problem can be found in `context-in-preferences'
and `context-in-restrictions'. Attitudinal theories allow us to integrate social
context with individual preferences and restrictions. One such theory, the theory
of reasoned action, states that human behaviour is caused by a behavioural
intention, which in turn is caused by an attitude and a subjective norm. As such,
it links social context to preference. Extending the theory of reasoned action with
perceived behavioural control introduces restrictions into the model.
The resulting theory, the theory of planned behaviour, is, for the purpose of
the present study, extended further to include two constructs: disposition and wish.
`Disposition' accounts for events during the life course that may influence the
strength and direction of the evaluative components of the attitude and the
subjective norm. `Wish' provides the model with a motivational component
between the obligation-free attitudinal variables and the more binding behaviourial
intention.

This theoretical exercise results in the conceptual model in Figure 1.
In chapter three the concepts distinguished in the model are given specific content.
In later chapters the model will be applied in two ways. First, it will be used to
analyze aspects of the wish for children. Second, it will be used to analyze aspects
of conceptions of fatherhood and their effects on the time in life when a first child
is planned.
The wish to have children can be divided into a latent wish and a manifest
wish. A latent wish is seen as part of a favourable disposition toward having
children at some (undefined) point later in life. A person's wish to have children
is latent if the question `Will you ever want children in your life' is answered
affirmatively. Other aspects that can affect a disposition toward having children
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later in life include experiences in childhood, religion, socio-economic status, age
and marital status.

Subjective

Intention

8eheviout

' Perceivetl ~
behaviourel
control

Figure 1 - Conceptual model

Once an affirmative answer has been given to the question `Will you ever want
children in your life', the latent wish has, in principle, become manifest. The
distinction becomes even clearer once the birth of the first child has been planned
and the intensity of the wish is determined. The concept of `intention' in the
model is defined as the length of time the birth of the first child is postponed. It
is referred to as `planning'. The intensity of the wish is defined by the strength
of the positive and negative attitudes a person has towards having children
(`attitude' in the model) and by the number of children a person wishes for
(`desire' in the model).

The investigation into the conceptions of fatherhood has been limited to three
aspects: care, labour and gender identity. `Care' can include `caring about', `taking
care ofand `caregiving'. Here, the desire to care for the child is considered.
Because caregiving takes time, it is closely linked to a person's availability.
Therefore, the amount of time spent on paid labour is an important factor to take
into account. Research has shown that paid and unpaid labour (which includes
care) are not complementary. If a person works less, there is no guarantee that he
will spend more time taking care of the children or doing household chores. The
amount of time actually spent on paid labour, combined with the amount of time
someone wishes to spend on paid labour once the child has been born, is used as
an indicator of the man's working aspirations. The desire to care for the child and
the desire (or need) to cany out paid labour together fonn the components of the
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attitude towards the expected division of tasks between man and woman once the
first child has been born.
A fair number of studies have shown that the desire to carry out paid labour
and caretaking tasks is linked, in part at least, to gender identity. Men with a
traditional gender identity tend to take on more paid labour and spend less time
on caretaking tasks than men with an egalitarian or modem gender identity. Since
gender identity is a very broad concept and difficult to measure, it is defined here
as sex identity and sex role. The former refers to a disposition; the latter to a
subjective norm.
Chapterfour describes the survey that was carried out. All respondents were from
The Hague, in the Netherlands. Two samples were taken. The first sample
contained 1800 heterosexual, childless men who had been living together for at
least one year with a woman between 18 to 43 years of age. The second sample
consisted of 600 fathers. These fathers had to be living together with their partner
and child(ren). At the time, the eldest child had to be younger than two. The
fathers formed the control group in this study.
A questionnaire was sent to the selected addresses, together with an instruction
letter and a stamped self-addressed envelope. The childless men returned 471
questionnaires (26,40~0), properly filled in, while the fathers sent back 249
questionnaires (41,So~o). The difference in response ratio can be attributed partly
to the fact that, unavoidably, a number of childless men did not meet the selection
criteria. Another explanation lies in the fact that young fathers are probably more
inclined to report on their new status than childless men, for a number of whom
children may be a long way off.

A comparison on some demographic variables between this sample and the one
used in a representative Dutch study (the `Onderzoek Gezinsvorming') points to
an important difference: The average educational level of the respondents is
significantly higher. In addition, there are more unmarried fathers in the sample
than in the average Dutch population. These differences may be due, in part, to
the fact that the sample was taken from a relatively large city. People who live
in larger cities, on average, achieve higher levels of education and get married less
frequently.
The wish to have one or more children is the subject of chapter five. Here the
model that was constructed in chapter three is tested using the empirical data from
the survey described in chapter four. In addition to testing the model, descriptions
are given of the variables that make up the model. A large number of the childless
men, and even more of the fathers, saw most of the advantages of having children
that were mentioned in the questionnaire. The figures show ihat advantages which
have an emotional~affective characterpredominate. The possibility of giving love
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and affection to the child is considered to be the most important advantage of
having children, and is followed by `seeing children grow up is an experience I
do not want to miss' and `I would like to take care of my children'. With respect
to disadvantages, restriction of freedom occupies a prominent place. `Having
children curtails my freedom' and `I want to do things which are difficult to do
if you have a child' are considered to be far greater drawbacks than aspects
concerning responsibility.

The multivariate (regression) analysis that was carried out clearly indicates
that seeing advantages of having children is a good predictor of the length of time
the birth of the first child will be postponed: If advantages are judged to be
important the planning is shortened considerably. Perceived advantages aze a better
predictor of the planning than perceived disadvantages. Subjective nomis regarding
having children are of minor importance. Religion, the opinion of family and
friends, or regarding procreation as inextricably linked to life or marriage are
seldom considered to be important. Remarkably, the role of the female partner
seems to be limited. This variable diminishes the importance of the perceived
disadvantages of having children only slightly.
Variables that make up perceived behavioural control affect the perceived
disadvantages of having children most strongly. In particular, the difficulty of
combining children with work or career may lead to seeing more disadvantages
of having children. The job or career of the partner plays no significant role in
the model.
In contrast, dispositional variables have significant effects on perceived
advantages and disadvantages, on the number of children a person wants and,
indirectly, on the planning. Positive experiences with regard to small children early
in life, and within the family, as well as the existence of a latent wish for children
all contribute to the development of an explicit wish for children in later life.
Of the socio-demographic vaziables, age and marital status should be taken into
consideration. Younger men see greater benefits in having children. Married men
tend to anticipate a shorter planning for the birth of the first child than unmarried
men.
The dependent variable in the conceptual model is the use of contraceptives.
However, the proportion of explained variance of this variable in the model is low.
The use of contraceptives was measured on a scale ranging from `no use' to
`consistent use', with estimated frequency of temporary abstinence and failure to
use contraceptives in between. The data show that people make clear decisions
about birth control: They use contraceptives properly or do not use it at all. It
should be noted that this variable has methodological shortcomings that make it
less suitable for use as a dependent variable in a regression analysis. As an
alternative, the intermediate variable `planning' was therefore considered as a
`substitute dependent' variable.
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The conceptual model also forms the basis for chapter sir, where the conceptions
of fatherhood and their influence on the wish to have children is investigated. Sex
identity (disposition), sex role (subjective norm), and the expected division of
tasks after the first child is born are the main independent and intermediate
variables which were used to predict the planning leading up to the birth of the
first child and contraceptive behaviour. In fact, the model was used here to link
two different categories of (possible) behaviour, namely, attitudes towards
fatherhood on the one hand, and the wish to become a father on the other. The
effect of the expected division of tasks after the birth of the first child on the
planning is small. There is no effect on planning of the wish to carry out a
relatively large number of caring tasks, and just a slight shortening effect of the
wish to do relatively much to contribute to a family income.
There are strong effects of sex identity and opinions about sex role on the
expected realisation of the wishes to do paid labour and to be involved in
caretaking tasks. Sex identity has its strongest effect on the expected division of
paid labour, whereas opinions about sex role have their strongest effects on the
expected division of caretaking tasks.
The sex identity tended to be non-traditional. A majority of inen did not think
that women are better childcarers by nature or that a father should behave in a
masculine way. The opinions about sex role could be labelled as `liberal'. Nearly
all respondents consider childcare to be a responsibility for both partners, but
relatively few agree on the statement that paid labour should be equally divided
among men and women.
No effect was noted for perceived behavioural control on conceptions of
fatherhood. Perceived behavioural control was operationalised by two (sets of)
variables: the opinion of the employer (perceived by the respondent) regarding
a number of facilitating factors to do with combining work with children (parental
leave, part-time work, etc.), and the opinion about day care centres (availability,
costs). Slight effects for some of these variables were found on the variable
`planning'. In addition, the effects were, unexpectedly, in opposite direction. A
negative opinion about child care and an employer who is not inclined to allow
flexible working hours seems to lead to a somewhat shorter planning.
From a comparison of the results obtained from childless men and from fathers
some remarkable differences emerge. Although sex identity and opinions about
sex role of both groups are neazly identical - that is, they result in nearly identical
frequency distributions - there is much less agreement on the division of tasks.
Whereas three-quarters of the childless men expect to share childcare and
householding tasks equally with their partner, only half of the fathers says to
actually doing the same amount of work. Moreover, the correlations between sex
identity and opinions about sex role with the (expected) division of tasks is much
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less high among fathers than among childless men. Differences in the educational
level of the man and the woman is of much more importance in this respect to
the fathers than to the childless men. Although these comparisons do not `prove'
anything, they are illustrative of the fact that ideal and practice with regard to
fatherhood often show large discrepancies.
The results of the investigation are summarised in chapter seven, and compared
with other research. Owing to the absence of systematic research on the wish for
children among Dutch men, the comparison was done with some relevant studies
among women. However, the long list of differences and similarities is difficult
to interpret.

Better results are achieved by comparing the conceptions of fatherhood with
other research. Many studies stress the fact that postponement or even cancellation
of the transition to parenthood is caused by the difficulties of combining work or
career with caring for one or more children. There is little doubt that the higher
educational level of women and their greater participation on the labour market
have contributed to postponement and infertility. However, the data show that men
do not consider it a problem. The effect of the variable `having children is
difficult to combine with my work or career' on the planning is small; no effect
had `having children is difficult to combine with the work or career of my
partner'. There are three possible explanations for this unexpected result. The first
is that women do not consider it a problem. The second explanation is that women
do consider it a problem, but make this insufficiently clear to their partner. The
third explanation is that women do consider it a problem, make this explicitly
clear, but the man does not listen.
All three explanations are valid. Research has shown that many couples fully
agree on the division of tasks once the first child is born. Moreover, when this
division is traditional, they consider it fair. So, at least some women do not see
any problem in the combination of work or career with having children. One third
of the women leaves form the labour market; women who keep their jobs reduce
their working hours by 11 on average. Second, there is very little conflict about
the division of tasks. Only five percent of the childless men mentions conflicts
about the division of tasks as an important drawback of having children. So, if
women consider the combination a problem, they do not make this sufficiently
clear to their partners. Third, most men do not take on much responsibility for
their wish to have children. They keep their fulltime jobs, or even increase their
working hours once they have become fathers, and their conceptions of fatherhood
show little connection with the planning for the birth of the first child. Among
fathers, the correlations between sex identity and opinions about sex role with the
realised division of tasks are much lower than the correlations between sex
identity and opinions about sex role with the expected division of tasks among
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childless men. We find higher correlations of the difference in educational level
between partners with realised~expected division of tasks among fathers than
among childless men.
The foregoing suggests that the involved caring `new father' is an ideal that is not
yet within reach. However, the picture of the (prospective) father that emerges is
one of an autonomous acting person. He is not much concerned with the opinions
of others or norms regarding having children. However, we may expect that the
emotional~affective arguments that play a major role in his desire to have children
will affect his ideas about fathering. This brings the `new father' at least one step
closer.
The adjusted theory of planned behaviour turned out to be a good basis for
investigating the wish for children. Regarding the conceptions of fatherhood, the
model was used but not tested, so the evaluation of the model was confined to
the wish for children.
The addition of the concept `disposition' proved to be very useful. Important
aspects of a wish for children, such as one's own youth and experiences during
the life course, can be taken into account. Adding the concept `desire' showed that
the effect of the attitude on intention is partly mediated by a desire. Although the
effects of the subjective norrn and the perceived behavioural control were smaller
and less numerous than expected (these concepts had no effect on desire and
intention), they still contribute to a more detailed attitudinal model. The
`moderated' rational choice theory (the `bounded rationality' axiom) forms a good
basis for investigating fatherhood.

214

~iuiu iuuui uNi i i uiuuig~uiuu~i u
Bibliotheek K. U. Brabant

F. ~1

~

eruit de meeste mannen worden vroeg
oi laat vader. Maar waarom doen zij dat,
wat zijn hun motieven? In dit boek wordt
verslag gedaan van het eerste Nederlandse
onderzoek naar de kinderwens van mannen.
Ruim zevenhonderd mannen zijn ondervraagd
over de voor- en nadelen van kinderen krijgen,
het aantal kinderen dat zij zouden willen, en
wanneer het eerste kind welkom zou zijn.
Naast de wens om vader te worden, is gekeken naar de praktijk van het vaderschap. In
welke mate witlen mannen voor hun kinderen
zorgen? Zijn zij bereid om daarvoor in deeltijd
te gaan werken? En hoe denken zij dat hun
werkgever daar tegenover staat?
Het blijkt dat veel mannen de emotíonele
kant van het vaderschap belangrijk vinden.
Directe betrokkenheid bij het (toekomstige)
kind staat hoog in het vaandel, maar het ideaal
blijkt vaak moeilijk te realiseren.

Menno lacobs is psycholoog. Zijn promotieonderzoek naar vaderschap verrichtte hij in
dienst van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (Nwo) aan de
Katholieke Universiteit Brabant.
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