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1. INLEIDING 
1.1 Probleemstelling van deze studie 
De aanleiding voor deze studie is een belangstelling voor de veroudering van de 
bevolkingen van Westeuropese landen en voor een maatschappelijk effect van 
deze veroudering: de groei van de collectieve sociale uitgaven. De leidende 
gedachte in de nu volgende analyse is dat deze ontwikkelingen, zowel de 
veroudering als de groei van de collectieve sociale uitgaven, in aanzienlijke 
mate afhankelijk zijn van veranderingen in de levenscyclus. 
Tabel 1.1: Percentage ouderen van de bevolking en de totale bevolkingsomvang van Westeuro

pese landen in 1985/1986 en in drie varianten voor het jaar 2025 

België Bondsre- Denemar- Frankrijk Verenigd Nederland 
publiek ken Koninkrijk 

Percentage 65 jaar en ouder 
1985 14,7 14,9 15,1 13,2 15,2 12,1 
2025 
-laag 22,0 24,8 22,7 21,4 20,0 23,9 
-midden 19,8 22,5 22,2 19,3 18,7 ?.?.,7 -hoog 17,8 19,7 20,0 17,7 16,8 20,3 

Totaal bevolking in miljoenen 
1986 9,9 61,1 5,1 55,4 56,8 14,6 2025 
-laag 9,0 48,3 4,6 52,6 52,1 13,6 
-midden 10,0 53,5 4,7 58,4 55,9 14,7 -hoog 11,1 60,9 5,2 63,4 62,0 16,0 

Bronnen 
Eurostat, Bevolkingsstatistiek 1988; Luxemburg, 1988; OECD, "Social Policy Data Bank"; 
geciteerd in: R. Holzmann, The impact of aging on social public expenditure; Working paper. 
International seminar on ageing of the population. Parijs, 4-5 oktober 1988; United Nations, 
World population prospects. Estimates and projections as assessed in 1984; Population Studies 
nr. 98, New York, 1986. 
Uit vooruitberekeningen van demografische ontwikkelingen volgt dat in de 
toekomst de bevolkingen van Westeuropese landen verder zullen verouderen en 
soms ook, als de immigratie niet sterk toeneemt, in omvang zullen afiiemen. 
Dit blijkt uit tabel 1.1. Voor de veroudering van de bevolking is, naast het 
percentage van 65 jaar en ouder, de demografische last een goede maatstaf. Dit 
cijfer geeft de verhouding tussen de categorieën ouderen en jongeren weer. Uit 
tabel 1.2 volgt dat de demografische last sterk zal stijgen. Uit tabel 1.1 volgt 
overigens ook dat de bevolkingsomvang in de lage variant vermindert in België, 
Frankrijk en Nederland. In het Verenigd Koninlaijk en Denemarken loopt de 
bevolkingsomvang in de lage en in de middenvariant teri^. In de Bondsrepu
bUek vermindert de bevolkingsomvang in de drie varianten. Een ontvolking kan 
negatieve gevolgen hebben voor de welvaart en voor het niveau van de voorzie
ningen in de omgeving. Dit is bij voorbeeld zichtbaar in sommige landelijke 
gebieden in Frankrijk. Het is echter de vraag of de ontvolking volgens deze 
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verwachting zal doorzetten. Migratiebewegingen kunnen deze ontwikkeling 
kerend 
In Nederland tonen kremten, boeken en overheidsnota's sinds enkele jaren 
belangstelling voor de maatschappelijke gevolgen van de veroudering, in het 
bijzonder voor de stijging van de collectieve uitgaven, die hierdoor kan ont
staan. In vergelijking met andere Westeuropese landen is Nederland relatief 
laat met deze aandacht van de media en de overheid. Dit is niet verwonderlijk 
omdat Nederland nog een relatief jonge bevolking heeft. Deze demografische 
"achterstand" verdwijnt echter in de nabije toekomst. Na het jaar 2000 zal de 
Nederlandse bevolking aanzienlijk verouderen, zoals in andere Westeuropese 
landen al eerder het geval is geweest. 
Tabel 1.2: Demografische last: procentuele verhouding populatie van 65 jaar en ouder ten 

opzichte van de populatie van 15-64 jaar 

1990 2020 2040 

België 21,1 28,2 36,5 
Bondsrepubliek 22,5 33,3 48,8 Denemarken 22,7 30,5 42,7 Frankrijk 21,0 304 38,7 
Verenigd Koninkrijk 23,1 25,6 33,1 
Nederland 18,5 28,9 42,0 

Bron 
OECD, geciteerd in "Actifs/inactifs agés"; in: Futuribles, september 1989, blz. 80-81. 
De landen in West-Europa zullen tot ver in de eerste helft van de volgende 
eeuw verder verouderen, hetgeen grote gevolgen kan hebben voor hun collec
tieve sociale uitgaven. De omvang van deze effecten kan niet zonder meer 
afgeleid worden uit de graad van veroudering. Het verband tussen veroudering 
en de collectieve uitgaven is ingewikkeld. De samenhang tussen beide is condi
tioneel, met andere woorden: het effect is mede afhankelijk van bepaalde 
voorwaarden. Een voor de hand Uggende voorwaarde is dat de poUtiek op de 
demografische veroudering reageert; dat er een bereidheid is de collectieve 
sociale uitgaven hierbij aan te passen, dus deze te verhogen. Deze poütieke 
bereidheid kan weer afhankeUjk zijn van de welvaart van de bevolking, maar 
ook van ontwikkelingen in de levenscyclus. De patronen van levenscyclussen in 
een samenleving beïnvloeden de poUtieke besluiten en ook de veroudering 
waarop de poütiek reageert. 
De levenscyclus omvat het geheel van leeftijdgebonden sociale posities. Belang
rijke kenmerken van de levenscyclus zijn: a) de sociale posities die m2umen en 
vrouwen gedurende de verschillende fasen van hun levensloop bezetten; b) de 
duur van de verschillende levensfasen, dat wil zeggen de duur van de bezetting 
van de sociale posities. De levenscyclus heeft verschillende fasen waarin 
^Zie ook paragraaf 6.2.2. 



7 
mensen verschillende sociale posities bezetten. Kinderen hebben andere 
rechten en püchten dan volwassenen. Tussen vrouwen en mannen m dezelfde 
levensfase zijn er ook verschillen in sociale posities. In het algemeen houden 
deze verschiDen verband met in de samenleving gedeelde opvattingen over de 
fysieke en geestelijke ontwikkeling van mensen. Men kent verschillende moge-
Ujkheden om te leren en te werken toe aan kinderen en ouderen, aan mannen 
en vrouwen. Per samenleving denkt men verschillend over deze mogelijkheden. 
De gebeurtenissen in het leven van een individu lijken onbetekenend in het 
perspectief van de maatschappelijke ontwikkelingen en de sociale vraagstukken, 
waar de politiek en de mecüa aandacht voor hebben. Men onderkent voorna
melijk een incidentele invloed. Bij voorbeeld, als een politicus om privé-rede-
nen de poUtiek verlaat, ervaart men wel dat sociale posities in de privésfeer 
belangrijk zijn. Er is echter weinig besef van de grote invloed op poUtiek en 
samenleving van kenmerken van de levensloop die typerend zijn voor het 
collectief van individuen. De manier waarop mensen leven, de gebeurtenissen in 
him individuele bestaan, vormen samen patronen van levenscyclussen en 
bepalen mede de demografische kenmerken van de samenle\Tng. Deze patro
nen en de demografische ontwikkelingen zijn de stromen in de zee en de 
passaatwind, die "het schip van staat" in een bepaalde richting stiu-en. Deze 
vergeUjking maakt duideüjk wat de theoretische mvalshoek is van deze studie: 
een analyse waarin de patronen van levenscyclussen en de demografische 
ontwikkelingen onafhankeUjke variabelen zijn ten opzichte van de poUtieke 
besluiten over coUectieve sociale uitgaven. 
Probleemstelling 
De probleemstelling van deze studie bestaat uit een hoofdvraag en uit een 
aantal hieruit voortvloeiende specifieke vragen. De hoofdvraag van deze studie 
is: welke betekenis hebben veranderingen in de levenscyclus voor de demo^afische 
veroudering en voor de omvang van de collectieve sociale uitgaven? Het gaat dus 
om de beschrijving van, en de analyse van de relatie tussen, drie sociale ver
schijnselen: veranderingen in de levenscyclus, demografische veroudering en 
coUectieve sociale uitgaven. De coUectieve sociale uitgaven die het onderwerp 
van analyse zijn, hebben betrekking op onderwijs, gezondheidszorg en pensioe
nen. Een toegevoegd, minder belangrijk element in de analyse is de beschrij
ving van de maatschappelijke achtergronden van de veranderingen in de levens
cyclus. Een ander toegevoegd onderwerp is een beschouwing over aanbeve
lingen voor overheidsbeleid. 
In paragraaf 1.2 volgt een toeUchting op de belangrijkste begrippen in deze 
studie, die hiervoor al zijn genoemd: levenscyclus en het hiermee verband 
houdende begrip sociale positie, demografische veroudering en coUectieve 
sociale uitgaven. Hierna geeft paragraaf 13 een inzicht in de manier waarop de 
deelvragen, die voortkomen uit de genoemde hoofdvraag, door de analyse 
beantwoord zuUen worden. 
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12 Kernbegrippen 
12.1 Levenscyclus 
De levenscyclus van mensen omvat het geheel van leeftijdgebonden sociale 
posities. Deze leeftijdgebonden sociale posities zijn ook sexegebonden. Leeftijd
gebonden sociale posities ajn posities die worden toegewezen op grond van de 
leeftijd. Sexegebonden sociale posities worden op grond van de sexe toegewe
zen. Het hier beschreven begrip levenscyclus verschilt met het begrip "family 
life cycle" dat in de gezinssociologie in gebruik is*. De levenscyclus heeft 
betrekking op de levensloop vanuit het perspectief van individuen: sociale 
posities die mannen en vrouwen in huishoudens en in de arbeid in de loop van 
hun leven bezetten. De "family life cycle" is een begrip voor de beschrijving van 
ontwikkeüngen in de gezinshuishoudensstructuur. De te beschrijven eenheid is 
dan het gezinshuishouden. Ondanks het verschil m perspectief kan onderzoek 
naar de "family life cycle" ook nuttige informatie opleveren over veranderingen 
in de individuele levenscyclus. 
Hoofdstuk 2 gaat in op de achtergronden van veranderingen in de levenscyclus 
die in hoofdstuk 3 een systematische beschrijving krijgen. Deze analyse is 
voomamehjk bedoeld om de achtergronden van de demografische veroudering 
en van de groei van de collectieve sociale uitgaven te onderzoeken. HopeHjk 
kan deze beschrijving ook bijdragen aan een systematisering van de kennis over 
de levenscyclus van inwoners van Westeuropese landen. Er zijn veel psycho
analytische, psychologische en pedagogische publikaties verschenen over de 
menselijke levensloop. Deze invalshoeken zijn hier niet aan de orde, hoewel er 
op enkele plaatsen in deze studie wel aandacht is voor het verband tussen 
enerzijds de psychische en fysieke ontwikkeling van het individu en anderzijds 
de levenscyclus. De invalshoek is een sociologische, waarbij de uitkomsten van 
cultiu-eel-antropologisch onderzoek ook bruikbaar zijn. Laatstgenoemd onder
zoek naar de levenscyclus heeft echter voornamelijk betrekking op niet-wester-
se samenlevingen^. Over westerse samenlevingen is veel feitenmateriaal be
schikbaar, maar zijn sociologische analyses schaars. 
De belangrijke sociale posities in de levenscyclus zijn te onderscheiden in 
posities in de betaalde arbeid en in de privésfeer. Posities in betaalde arbeid 
kunnen loonarbeid en zelfstandige banen zijn. Belangrijke posities in de 
privésfeer zijn posities in gezinnen. Aan een omschrijving van het begrip gezin 
gaat een definitie van het begrip huishouden vooraf. Volgens een definitie van 
het CBS is een huishouden een groep van twee of meer personen die in 
huiselijk verkeer met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijk huishou
den voeren. Zij voeren een gemeenschappelijk huishouden als zij samen koken 
en het hoofdvertrek delen. Iemand die alleen woont behoort tot een éénper
soonshuishouden. Het begrip huishouden is een economisch begrip. Een 
huishouden is de kleinste economische eenheid in de samenleving. Dat in de 
definitie de economische functie overheersend is, neemt niet weg dat een 

Zie onder andere Janssens, 1986. 
^ e bijvoorbeeld TumbuU, 1983. 
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huishouden ook andere functies kan vervullen, bij voorbeeld opvoeding. 
Sommige huishoudens zijn ook een gezin. Een gezin is een samenlevings
verband waarin een bepaalde niet-economische functie van de relatie ook 
belangrijk is, namelijk de opvoedingsfunctie. Een gezin is een huishouden 
bestaande uit volwassenen (gehuwd of ongehuwd) en door hen verzorgde en 
opgevoede kinderen. Het gezin is dus het sociale instituut voor de opvoeding 
van kinderen. Geziimen kunnen bestaan uit twee ouders met een kind of kinde
ren, of uit een samenlevingsvorm van één ouder met één of meer kinderen: het 
eenoudergezin. 
122 Sociale posities 
De sociologische begrippen die worden gebruikt bij de beschrijving van sociale 
posities, zijn afkomstig uit de roltheorie. Deze begrippen zijn door Dahrendorf 
samengevat en toegehcht. De hierna volgende omschrijvingen zijn onder andere 
op een publikatie van zijn hand gebaseerd'. Er is echter wel een eigen uitwer
king aan de defmities gegeven. 
Een sociale positie geeft de plaats van een individu aan binnen bepaalde 
groepen of binnen de samenleving als geheel. Bij voorbeeld: burger, politicus, 
man (echtgenoot), vrouw (echtgenote), ouder of kind. Sociale posities kunnen 
iemand worden toegewezen of kunnen worden verworven. De criteria voor de 
toewijzing van sociale posities kunnen in de loop van de tijd veranderen. Bij 
voorbeeld het gebruik van etnische herkomst of sexe als criterium bij de 
verdeüng van beroepsposities wordt thans in de Nederlandse samenleving door 
velen als een afkeurenswaardige discriminatie gezien. Dit is voor leeftijd echter 
niet het geval. Het afkeuren van het gebruik van deze criteria, hoeft overigens 
niet in te houden dat feitehjk posities niet meer op grond hiervan worden 
toegewezen. Een baan kan men verwerven door het leveren van prestaties, bij 
voorbeeld het gevolgd hebben van een opleiding. Overigens houdt de toewijzing 
van posities ook verband met prestaties. In dit geval zijn er echter stereotiepe 
beelden van toepassing over het prestatievermogen, bij voorbeeld van mannen 
en vrouwen of van ouderen en jongeren. Bij de posities die men verwerft is er 
een sterkere koppeling met feiteUjk geleverde prestaties of met verwachtingen 
van te leveren prestaties van het individu. Er is dan geen sprake van een 
stereotiep beeld. 
Individuen hebben tegelijkertijd verscheidene sociale posities. Een vrouw kan 
tegeüjkertijd bij voorbeeld dochter, echtgenote, moeder en arbeidskracht zijn. 
Mensen kunnen op hun oude dag tegeüjkertijd gepensioneerd, lid van een 
bejaardenkaartclub en grootvader of grootmoeder zijn. Vrouwen en mannen 
krijgen vanaf de geboorte door de samenleving verschillende sociale posities 
toegewezen, in de privésfeer (de rol van vrouw en man in het gezin) maar ook 
in de betaalde arbeid, waar beroepen in verschillende mate toegankeüjk zijn 
voor mannen en vrouwen. 
'Dahrendorf, 1967. Zie over dit onderwerp ook een studie van Gadourek, waarin sociale 
veranderingen in verband worden gebracht met veranderingen in sociale posities en de hierbij 
behorende rolverwachtingen (Gadourek, 1982). 
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Een positiesegment is een onderdeel van een sociale positie, dat specifieke 
sociale relaties inhoudt. Een burgemeester geeft bij voorbeeld leiding aan de 
politie bij handhaving van de openbare orde, is de bezoeker namens de ge
meente van honderdjarigen en is de voorzitter van de gemeenteraad. De positie 
van een vrouw als moeder kan als segmenten inhouden: verzorgster van de 
kinderen als zij ziek zijn, helpster bij het maken van huiswerk, leesmoeder op 
school, etcetera. 
Een rol is het geheel van verwachtingen dat men heeft van de bezetter van een 
bepaalde sociale positie. Bij elke positie horen rollen die gekoppeld zijn aan de 
verschillende positiesegmenten. De verwachtingen kuimen de vorm hebben van 
(wettelijke) verboden, van geboden en van toegestaan en gewaardeerd gedrag. 
Het is bij voorbeeld vrouwen als moeder verboden incest te plegen, het is him 
geboden hun kinderen goed te verzorgen en het is toegestaan (en wordt 
gewaardeerd) dat zij hun vrije tijd besteden aan vrijwilligerswerk, bij voorbeeld 
als leesmoeder op school. Het is bij voorbeeld oudere, volledig afgekeurde ar
beidsongeschikten verboden arbeid te verrichten, het is hun geboden tevreden 
te zijn met de uitkering en het wordt hun toegestaan (en het wordt gewaar
deerd) dat zij hun vrije tijd besteden aan de behartiging van de belangen van 
arbeidsongeschikten. Er kunnen in de loop van de tijd verschuivingen optreden 
in de rolverwachtingen van verboden of geboden, naar toegestaan gedrag en 
omgekeerd. Dit gebeurt mede onder invloed van veranderingen in wettelijke 
bepalingen en in maatschappehjke waarden. Rolgedrag is het gedrag dat wordt 
verwacht van de bezetter van een sociale positie. Rolattributen zijn verwach
tingen ten aanzien van de kenmerken (karakter, uiterlijk, sexe, leeftijd) van de 
bezetter van een sociale positie. Referentiegroepen zijn groepen personen die 
rolverwachtingen koesteren ten aanzien van de bezetters van sociale posities. 
Een intern rolconflict ontstaat als de roldrager tegenstrijdige verwachtingen van 
verschillende personen of referentiegroepen niet kan verenigen. Bij voorbeeld 
een ouder die moeite heeft alle kinderen evenveel aandacht te geven. Een 
ejaem rolconflict is een conflict tussen verschillende rollen van de bezetter van 
een bepaalde sociale positie. Bij voorbeeld een legerpredikant moet voldoen 
aan militaire en kerkelijke rolverwachtingen. Deze kunnen strijdig met elkaar 
zijn. 
Bij roUen horen negatieve sancties die worden toegepast bij het niet voldoen 
aan de verwachtingen van anderen ten aanzien van de vervulling van de rol. 
Deze sancties kuimen in het strafrecht vervat zijn, of in een beroepscode. Zij 
kurmen de vorm hebben van spot of het onthouden van affectie. Bij sommige 
rollen is er een proces van internalisering ontstaan, waardoor men - ook bij het 
ontbreken van controle door anderen - last krijgt van zijn geweten als men 
vermoedt niet aan de gestelde maatstaven te voldoen. Naast negatieve, zijn er 
ook positieve sancties (geld, prestige en dergeUjke) als men wel aan de ver
wachtingen voldoet. 
Kenmerkend voor rolgedrag is, dat het gedrag in staat is te beantwoorden aan 
verwachtingen die anderen voorafgaand koesteren ten aanzien van de bezetter 
van een bepaalde sociale positie. Rolgedrag bepaalt de sociale identiteit van het 
individu. Als emoties overheersen kan men "uit zijn rol vallen". Dat wil niet 
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zeggen dat rolgedrag geen emotionele lading heeft. Sennett merkt over het 
verband tussen emoties en het conventionele rolgedrag op: 

"Convention is itself the most expressive tooi of public life. But in an age 
wherein intimate relations determine what shall be believable, conventions, 
artifïces, and rules appear only to get in the way of revealing oneself to 
another; they are obstructions to intimate expression'." 

De constatering over de emotionele lading van rolgedrag is juist. De tweede 
helft van het citaat vraagt echter om enige kanttekeningen. Dit deel van het 
citaat kan impliceren dat het niet zinvol is sociale posities te onderscheiden en 
te gebruiken voor de beschrijving van gedrag. De visie van Sennett is echter 
wat dit betreft onjuist. Hij ziet een verandering in regels aan voor een verdwij
ning van regels. 
Brinkgreve en Korzec vinden door een analyse van ingezonden brieven naar 
een rubriek van een tijdschrift, dat er in de afgelopen decennia een ontwikke
ling is van een omschrijving van problemen in morele en moraüserende termen 
naar een omschrijving in psychologische termen^. Er zijn psychologisch getinte 
leefi'egels ontstaan in de privésfeer, die ook normatief worden voor het gedrag 
in de sfeer van de arbeid of in de pubüeke sfeer. De psychologisering van de 
arbeidsverhoudingen blijkt bij voorbeeld uit de rol van deze criteria bij het 
ontstaan van arbeidsongeschiktheid. De regels verminderen dus niet maar him 
inhoud verandert. Psychologische eisen zijn niet minder normatief dan de oor
spronkelijke morele of kerkeüjke voorschriften. Nu worden misschien wel 
ingrijpender criteria gesteld aan gedrag, dan in vroeger tijd. Elias trekt zelfs als 
conclusie uit een uitvoerige studie^, dat in de loop van de geschiedenis het 
sociale gedrag van mensen in toenemende mate wordt beheerst door regels,, en 
dat driften en affecten steeds meer worden verborgen. Dit is echter een te 
absolute uitspraak. Het is mogelijk juist dat uitingen die met lichaamsfuncties 
te maken hebben" minder aanvaard en sterker beheerst worden, maar aan de 
andere kant is het meer dan vroeger mogelijk in de publieke sfeer emoties te 
tonen. Ook dit tonen van emoties staat echter niet los van regels. Het is in elk 
geval onjuist een beeld te geven van "individualisering" waarbij mensen zich nu 
minder dan vroeger zouden laten sturen door regels en rolverwachtingen en 
meer door sentimenten. Mensen laten zich nog steeds sturen door regels; dit is 
onverbrekelijk verbonden met sociaal gedrag. Het zijn echter niet altijd dezelf
de regels. Rolverwachtingen kuimen veranderen. 

Uitwerking voor leeftijd- en sexegebonden sociale posities 
Wat mensen in verschillende levensfasen leren te doen, is mede afhankeüjk van 
him biologische mogeüjkheden. Er zijn twee criteria die in aUe samenlevingen 
een rol spelen bij de toewijzing van sociale posities, nameüjk leeftijd en sexe. 
Deze criteria zijn in de oorsprong biologische kenmerken. De aan vrouwen, 
'Scnnett, 1979, blz. 37. 
^Brinkgreve en Korzec, 1978. 
^ i a s , 1969. 
"Hierover gaat de studie van Elias voornamelijk. 
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mannen, jongeren en ouderen toegewezen sociale posities zijn niet altijd en 
overal gelijk. Deze verschillen per land, en zijn in sommige landen in de 
afgelopen decennia sterk veranderd. Gezien de verschillen die er tussen 
samenlevingen zijn, in de op grond van leeftijd en sexe toegewezen posities, is 
het duidelijk dat culturele factoren voor deze toewijzing heel belangrijk ajn, 
naast de biologische kenmerken. Er zijn twee belangrijke dimensies van 
leeftijd- en sexegebonden sociale posities, die in het vervolg veel aandacht 
zullen krijgen, namelijk de duur en de gestelde rolverwachtingen. De lange duur 
van de levensfase waarin men gepensioneerd is, heeft het effect van groei van 
de collectieve sociale uitgaven. Dit effect ontstaat hypothetisch ook door de 
toenemende rolverwachtingen ten opzichte van vrouwen in de tweede levens
fase, die taken in de privésfeer en taken in betaalde arbeid moeten combine
ren. 
Leeftijd is op veel maatschappeUjke terreinen een criterium voor positietoewij
zing: in de privésfeer van gezinnen en families, in de arbeid en in pohtiek en 
bestuur. De literatuur typeert het verschil in de sociale posities van ouderen en 
jongeren als een "disengagement"' van ouderen ten opzichte van maatschappe
Ujke activiteiten. Mensen trekken zich in de loop van hun leven, na een bepaal
de leeftijd, steeds meer terug. Leeftijd is een criterium voor de toewjzing van 
sociale posities, doordat de verwachting bestaat dat mensen van verschillende 
leeftijden verschillende prestaties kunnen leveren. Dit betreft zowel fysieke als 
geestelijke prestaties. Deze prestaties brengt men in aUe samenlevingen in 
verband met de groei en de rijping in het begin van het leven, en met het 
verval aan het einde van het leven. In sommige samenle\öngen ziet men de 
geestelijke prestaties niet in overeenstemming hiermede verminderen, maar 
zelfs toenemen. Hier kent men ouderen een hogere wijsheid toe. 
Op grond van de duur van de perioden waarin men de sociale posities geduren
de de levensloop bezet, is een indeling mogelijk in fasen biimen de levenscy
clus: de levensfasen. Mensen in dezelfde levensfasen hebben niet ver uit elkaar 
üggende geboortejaren, zij maken deel uit van dezelfde generatie. In westerse 
samenlevingen zijn er drie levensfasen te onderscheiden: een eerste levensfase 
van het kind zijn; een tweede levensfase van het volwassen zijn; en een derde 
levensfase waarin men als volwassene oud is. Aan het einde van de eerste is er 
een transitieperiode naar de tweede levensfase te onderscheiden: de adolescen
tie. Deze indeling is niet altijd van toepassing geweest. Er is pas in de loop van 
de geschiedenis van de westerse cultuur een afzonderlijke langdurige fase 
ontstaan van een kindertijd. Sindsdien worden kinderen en volwassenen 
duideUjk verschillend behandeld in arbeid en rechtspraak. 
De differentiatie in de levenscyclus is in westerse samenlevingen betrekkelijk 
simpel, in vergelijking met de complexiteit van de levenscyclus in sommige niet-
westerse samenlevingen. Bij voorbeeld de Masai, die in Oost-Afiika leven, 
kennen een systeem voor de levenscyclus van mannen van een differentiatie in 
zeven fasen^. Voor elke levensfase zijn er duidelijk omschreven verwachtingen 
waaraan de bezetters van de bij de levensfase behorende sociale posities 

'Zie paragraaf 3.4.1. 
^GuUiver, 1968, blz. 157. 
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moeten voldoen. De indeling bestaat uit: oningewijde jongeren, jonge mannen 
of krijgers (onderverdeeld in junioren en senioren), ouderen (onderverdeeld in 
junior-ouderen, senior-ouderen en ouderen die ach hebben teruggetrokken) en 
tenslotte de alleroudsten. Hoewel de differentiatie in levensfasen in westerse 
samenlevingen toeneemt is deze zoals gezegd betrekkelijk eenvoudig. Andere 
kenmerken van de westerse levenscyclus, in vergelijking met de levenscyclus in 
niet-westerse samenlevingen, zijn: 
- de individuele variatie in de leeftijd waarop men overgaat naar een volgende 

fase van de levenscyclus. De overgangen tussen de verschillende fasen van 
de levenscyclus zijn onduidelijk. Er zijn wel normatieve chronologische 
grenzen waarboven men de bij een volgende fase behorende sociale positie 
kan verwerven of toegewezen krijgt. Deze grenzen liggen echter niet voor 
een ieder nauwkeurig vast bij een bepaalde leeftijd in jaren. Men kan op 
heel verschillende leeftijden volwassen zijn, dat wil zeggen economisch 
zelfstandig jdjn en eventueel moeder of vader worden. Het b e ^ van de 
tweede levensfase is onduidelijk. Deze onduidelijkheid geldt ook voor de 
overgang naar de derde levensfase. In deze studie is de leeftijd waarboven 
men geen betaalde arbeid meer verricht, gekozen als grens tussen de 
tweede en derde levensfase. Deze leeftijd kan echter individueel sterk 
verschillen. Er is geen vaste leeftijdsgrens waarboven men de maatschappe
lijke posities uit de tweede levensfase inwisselt voor posities behorend bij de 
derde levensfase; 

- de lange duur van de eerste levensfase (inclusief de transitiefase gerekend) 
en van de derde levensfase. De duur van de derde levensfase is in de laatste 
decennia sterk toegenomen. 

Tot slot nog enkele opmerkingen over sexegebonden sociale posities. Ten 
aanzien van de verwachte produktieve prestaties van beide sexen maakt elke 
samenleving verschil, zij het dat er weinig overeenstemming is over het ant
woord op de vraag wat nu precies de fysieke en geestelijke mogelijkheden en 
beperkingen van vrouwen en mannen zijn. In westerse samenlevingen is 
tegenwoordig vooral veel aandacht voor verschillen in posities in betaalde 
arbeid tussen maimen en vrouwen. Men ziet deze verschillen in toenemende 
mate als een ongewenste sociale ongelijkheid. Ook is er aandadit voor de 
eveneens aanzienlijke verschillen in positietoewijzing in de privésfeer, die veel 
verder gaan dan het biologisch gefundeerde verschil in ouderschap (vader, 
moeder). Zoals zal blijken, gaat hierna in het bijzonder de aandacht uit naar de 
van vrouwen verwachte taken ten aanzien van de verzorging en opvoeding van 
kinderen en inzake de verzorging van hulpbehoevende familieleden. Hier 
worden twee onderwerpen gekoppeld die meestal gescheiden, in verschillende 
publikaties, worden besproken: a) in veel publikaties over de demografie komt 
men de veronderstelling tegen dat de afnemende vruchtbaarheid verband houdt 
met de emancipatie van vrouwen, in het bijzonder waar deze tot uitdrukking 
komt in het buitenshuis werken; b) publikaties over ouderenzorg wijzen op de 
groeiende behoefte aan collectieve voorzieningen doordat de informele zorg 
van de familie zou afnemen. Ook hierbij noemt men ak negatieve factor het 
verrichten van betaalde arbeid door vrouwen. 
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123 Demografische veroudering en collectieve sociale uitgaven 
De demografische veroudering heeft betrekking op veranderingen in de leeftijds
opbouw van de bevolking. De relatieve omvang van de verscMIlende leeftijdsca
tegorieën verandert zodanig dat de oudere categorieën een groter aandeel gaan 
vormen. Dit is een relatieve veroudering. Het is mogelijk dat het aantal 
ouderen toeneemt zonder dat de bevolking relatief veroudert. Dit gebeiut in 
niet-westerse landen waar de sterfte op jonge leeftijd is verminderd, terwijl de 
geboortendjfers relatief hoog blijven. De veroudering in de westerse landen is 
echter het directe gevolg van een daling van het aantal geboorten, meer 
specifiek gezegd: de daling van de totale vruchtbaarheid Het totaal vruchtbaar
heidscijfer in een bepaald jaar geeft het gemiddeld aantal kinderen weer, dat 
vrouwen zouden krijgen als voor hen gedurende hun vruchtbare levensfase de 
in dat jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers zouden 
gelden. Het begrip demografische veroudering moet worden onderscheiden van 
de individuele veroudering van mensen en van het begrip maatschappelijke 
veroudenng Het laatste begrip geeft een ontwikkeling aan, waarbij meer 
mensen tot de ouderen worden gerekend door een verlaging van de leeftijds
grens waarboven men geen betaalde arbeid meer verricht. 
Collectieve sociale uitgaven zijn bestemd voor een complex geheel van voorzie
ningen en inkomensoverdrachten. Het gaat hier in het bijzonder om een deel 
van de collectieve sociale uitgaven, namelijk uitgaven die verband kunnen 
houden met de veroudering van de bevolking en met veranderingen in de 
levenscyclus: uitgaven voor onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen. Tot deze 
collectieve sociale uitgaven behoren niet alleen de uitgaven die te vinden zijn 
op overheidsbegrotingen van de besteding van belastinggelden, maar ook 
uitgaven die worden gefinancierd door een collectieve premieheffing, zoals 
pensioenverzekeringen en ziektekostenverzekeringen. Het bijvoeglijk naam
woord "sociaal" verwijst naar een bestemming voor individuele burgers of 
gezinnen. Een maat voor deze uitgaven is het totaal als percentage van het 
bruto binnenlands produkt. Deze maat houdt rekening met verschillen in 
omvang tussen landen en voorkomt bij vergelijking op verschillende tijdstippen 
een mogelijk verstorende invloed van de inflatie. Het bruto binnenlands 
produkt is de produktiewaarde van het totaal van goederen en diensten, waarop 
het gebruik van grond- en hulpstoffen en diensten van emdere producenten in 
mindering wordt gebracht. De toevoeging "bruto" geeft aan dat afschrijvingen 
niet zijn afgetrokken. Als bij het bruto binnenlands produkt de inkomens die 
inwoners van een land uit het buitenland krijgen worden geteld, dan ontstaat 
het bruto nationaal produkt^ Een andere methode om uitgaven van landen met 
een verschillend inwonertal vergelijkbaar te maken is het weergeven van de 
jaarUjkse procentuele groei, met een correctie voor inflatie. Ook deze methode 
vindt hierna toepassing. 

Zie voor deze definitie: OECD, 1984A blz. 8. 
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13 Wyze van analyse 
De betekenis van de belangrijkste begrippen is toegelicht in de voorafgaande 
paragraaf 1.2. De deelvragen volgen uit de onderUnge relaties tussen de velden 
in schema 1.1. De beantwoording van deze deelvragen levert de elementen van 
het antwoord op de hoofdvraag naar de betekenis van de veranderingen in de 
levenscyclus voor de demografische veroudering en voor de collectieve sodale 
uitgaven. 

Schema Overzicht analyse 

MAATSCHAPPELIJKE ACHTERGRONDEN 

i ( a . ) 

VERANDERINGEN IN DE LEVENSCYCLUS 1 ( b . ) | ( d . ) 
* (c.) • 

DEMOGRAFISCHE OMVANG VAN COLLECTIEVE 
VEROUDERING SOCIALE UITGAVEN 

Centraal in de emalyse staat: 
- de beschrijving van veranderingen in de levenscyclus, de demografische 

veroudering en de omvang van de coUectieve sociale uitgaven; 
- de toetsing van hypothesen over de relaties b., c. en d. 
De hypothese over de relatie c. houdt in dat de demo^qfische veroudering een 
stijging in collectieve sociale uitgaven veroorzaakt. Dit geldt voor de uitgaven aan 
gezondheidszorg en pensioenen, maar niet voor de uitgaven aan onderwijs die 
hypothetisch dalen door de demografische veroudering. De veranderingen in de 
leeftijdsopbouw van de bevolking hebben effect op de coUectieve sociale 
uitgaven, onder de voorwaarde dat mensen op verschillende leeftijden verschil
lende sociale posities bezetten. Deze voorwaarde is in aUe samenlevingen 
aanwezig. 
De hypothesen over de relaties b. en d. gaan over de invloed van de veranderin
gen in de levenscyclus op respectieveUjk de daUng van de vruchtbaarheid 
(waardoor de veroudering ontstaat) en op de stijging van de coUectieve sociale 
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uitgaven. Hoofdstuk 3 van deze studie gaat in op de veranderingen in de 
levenscyclus. Belangrijke veranderingen die in dit hoofdstuk naai voren zullen 
komen, zijn: 
- de verlengde duur van het onderwijs voor steeds meer mensen in de eerste 

levensfase, die blijkt uit een toenemende participatie in het onderwijs door 
adolescenten; 

- de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen; 
- de daling van de leeftijd waarop de derde levensfase begint, die blijkt uit de 

afiiemende arbeidsparticipatie op oudere leeftijd. 
Hypothetisch hebben deze veranderingen een negatief effect op de vruchtbaarheid 
(relatie b.), waardoor een positief effect op de veroudering ontstaat, en een positief 
effect op de omvang van de collectieve sociale uitgaven (relatie d.). Deze hypo
thesen worden toegeücht aan het einde van hoofdstuk 3, in paragraaf 3.5.2. 
Hoofdstuk 4 van deze studie beschrijft de demografische veroudering. Deze 
ontwikkeling is een verandering in de leeftijdsopbouw van de bevolking, waarbij 
de relatieve omvang van de verschillende leeftijdscategorieën verandert en de 
categorie ouderen een groter aandeel krijgt. De demografische veroudering 
ontstaat voornamelijk door de gedaalde vruchtbaarheid. Deze daling is hypo
thetisch een gevolg van de hiervoor genoemde belangrijkste veranderingen in 
de levenscyclus. Hoofdstuk 4 gaat in op de relatie b. in het schema door 
toetsing van de hierover geformuleerde hypothesen. 
Hoofdstuk 5 van deze studie beschrijft de ontwikkeling in de omvang van de 
collectieve sociale uitgaven. Dit hoofdstuk toetst ook de hypothesen over de 
relaties c. en d. uit het schema. Hypothetisch stijgt de omvang van deze 
uitgaven door de hiervoor genoemde belangrijkste veranderingen in de levens
cyclus (relatie d. in het schema) en door de demografische veroudering (relatie 
c. in het schema). 
Een toegevoegd element aan de analyse is de beschrijving in hoofdstuk 2 van 
de maatschappelijke achtergronden van de veranderingen in de levenscyclus. Dit 
hoofdstuk gaat hierbij in op de relatie a. uit het schema. De veranderingen in 
de levenscyclus houden hypothetisch verband met kenmerken van gezins
huishoudens en met hiermede gepaard gaande sociale veranderingen: groei van 
het onderwijs en alfabetisering; migratie en industrialisering; daling van de 
kindersterfte en stijging van de levensverwachting. Dit onderdeel van de analyse 
hoort niet bij de kern van de studie; de toetsing van deze veronderstellingen is 
minder uitvoerig dan de hypothesen over de andere relaties uit het schema. 
Hoofdstuk 6, aan het slot van deze studie, bevat een ander toegevoegd onder
werp, namelijk een beschouwing, naar aanleiding van de uitkomsten van de 
analyse, over aanbevelingen voor overheidsbeleid. 
Het is de bedoeling van deze studie bij te dragen aan de systematisering van de 
sociaal-wetenschappelijke kermis over veranderingen in de levenscyclus, en aan 
te tonen dat het Üieoretisch vruchtbaar is deze veranderingen als een onafhan
kelijke variabele te zien. De levenscyclus krijgt in de sociaal-wetenschappelijke 
analyse betrekkeUjk weinig aimdacht. Vaak ziet men de gebeurtenissen m de 
privésfeer als een verschijnsel dat afhankeUjk is van economische ontwikkeün
gen en van overheidsbeleid. De economie en de overheid of de poUtiek hebben 
een vanzelfsprekende rol bij verklaringen. Het kan tot nieuwe inzichten leiden 
als dit gebruik kritisch wordt bezien. Voorts kan door deze analyse het imdcht 
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in de verklaring van de vruchtbaarheid verbeteren. Als veranderingen in de 
levenscyclus de veronderstelde effecten hebben, dan zijn verklarende factoren 
gevonden die niet op korte termijn hun werking zullen verliezen. Patronen van 
levenscyclussen veranderen niet snel. Deze geven dan inzicht in de ontwikkelin
gen op de lange termijn van de vruchtbaarheid. Dit is belangrijk omdat de 
bevolkingsontwikkeling, door een te sterke groei of door een demografische 
veroudering, in veel landen een problematisch verschijnsel is. Een beter inzicht 
houdt niet zonder meer in dat de beheersing van demografische processen 
mogeUjk wordt. Het zou al een belangrijke winst zijn als de voorspelbaarheid 
verbeterde. Voor een onderzoek naar de belangrijke factoren in de ontwik-
keUng van de collectieve sociale uitgaven gelden dezelfde motieven. Het theore
tische kader van deze studie wordt gevormd door de hypothesen. Dit kader is 
te omschrijven als een theorie met een beperkte reiktwijdte'. De analyse beoogt 
een bijdrage te leveren aan de sociologische kennis over de levenscyclus en aan 
de theorieën over de achtergronden van de daling van de vruchtbaarheid en de 
groei van de collectieve sociale uitgaven^. 
Waamemingseenheden 
Het is een obstakel voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek, dat voor het 
vaststellen van de oorzaken van macrosociale verschijnselen experimenten niet 
mogeüjk zijn. Om de invloed van bepaalde factoren vast te stellen is wel een 
pseudo-experiment mogelijk, dat bestaat uit een vergelijking van groepen die in 
een verschillende tijd of op een verschillende plaats leven. In deze studie 
worden de effecten van veranderingen in de levenscyclus vastgesteld door een 
vergelijking van landen. Deze vergeUjking geschiedt op verschillende tijdstippen 
in de aifgelopen dertig jaar en in vroeger tijd. De volgende landen zijn gekozen: 
België, de Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en Nederland. Deze landen hebben veel omstandigheden en 
kenmerken gemeenschappelijk. Er is echter voor de analyse voldoende variatie 
in de kenmerken van de levenscyclus van de inwoners, in de ontwikkelingen in 
de vruchtbaarheid en in de omvang van de coUectieve sociale uitgaven. 
Bij een uitbreiding van het aantal landen zou de analyse ingewikkelder worden. 
In landen buiten West-Europa zuUen veranderingen in de levenscyclus onge
twijfeld overeenkomstige effecten hebben. Het zichtbaar maken van deze 
effecten vereist echter de beschikbaarheid van voldoende statische gegevens, en 
vraagt ook om een kennis van de bijzondere omstandigheden die tijdeUjk 
kunnen leiden tot afwijkende ontwikkeüngen in de vruchtbaarheid en de 
coUectieve sociale uitgaven. Uit pragmatische overwegingen is voor de systema
tische analyse de keuze beperkt tot gegevens over de genoemde landen. Dit 
sluit niet uit dat als voorbeeld in de analyse op sommige plaatsen feiten over 
landen buiten West-Europa worden gegeven. 

Zie over deze theorieën: Merton, 1967, blz. 9. Zie ook paragraaf 4.3.1. 
^ e respectievelijk de paragrafen 4.3 en 5.3. 
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Periode van waarneming 
De analyse maakt in het bijzonder gebruik van gegevens over de afgelopen 
dertig jaar. De analyseperiode begint in 1960/1965. De meest recente gegevens 
hebben in het algemeen betrekking op 1985. Over sommige landen waren 
tijdens de analyse ook gegevens over latere jaren beschikbaar. Het materiaal 
was echter onvoldoende om de analyse later dan in 1985 te laten eindigen. 
Samenhangen worden geanalyseerd zowel door vergeUjking van verschülende 
landen op hetzelfde tijdstip, als door analyse van de ontwikkelingen in de loop 
van de tijd. Dit levert drie mogeUjkheden van vergeUjking op, nameUjk vergeUj-
kingen aan het begin en aan einde van de bestudeerde periode en een vergeUj
king van verschiUen die ontstaan gedurende de bestudeerde periode. De verge
Ujking van landen op hetzelfde tijdstip kan inzicht bieden in veranderingen, als 
de landen worden gezien als verkerend in een verschiUende fase van verande
ring. 
Op verscheidene plaatsen worden ook vergeUjkingen met vroeger tijd gemaakt. 
Het bezwaar tegen een an2ilyse die beperkt is tot de ontwikkelingen in de 
afgelopen dertig jaar is, dat dan een onjuist beeld ontstaat van de voorafgaande 
tijd. Er kan een zekere verdichting in het historische beeld ontstaan, een beeld 
waarin de maatschappeUjke verhoudingen statisch Ujken en sterk verschiUen 
met de verhoudingen in de tegenwoordige samenleving. Uit de gegevens zal 
echter büjken dat er sterke overeenkomsten tussen nu en vroeger zijn. De nu 
aangetroffen kenmerken van de levenscyclus en de gezinsomstandigheden zijn 
niet uniek. Het begin van de anjdyseperiode van de £ifgelopen dertig jaar is 
bovendien weer het eindpimt van sociale veranderingen, die vroeger ook 
voorkwamen. 
Keuze van de variabelen 
Het niveau van de vruchtbaarheid en de omvang van de coUectieve uitgaven 
zijn verschijnselen die met veel factoren samenhangen. Het is niet de bedoeling 
deze aUe in kaart te brengen; dit zou weinig verhelderend zijn. Waar het hier 
om gaat, is het vaststeUen van de belangrijkste factoren die de ontwikkeUngen 
in de afgelopen dertig jaar kunnen verklaren. Omdat de ontwikkelingen in het 
vruchtbaarheidsniveau in het verlengde bUjken te üggen van in de vorige eeuw 
ingezette veranderingen, wordt ook een excursie gemaakt naar die tijd. Deze 
historische analyse over langere tijd is echter globaal, in kwantitatief en in 
kwaUtatief opzicht. 
Bronnen van gegevens 
De empirische onderbouwing bestaat voornameüjk uit statistische gegevens 
over verschiUende landen. De meeste gegevens over de afgelopen dertig jaar 
zijn afkomstig uit pubUkaties van internationale organisaties, nameUjk de 
Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling' in Parijs en 
Eurostat in Luxemburg, het statistische bureau van de Europese gemeen
schappen. 
'Afgekort: OESO, of in de Engelse afkorting: OECD. 
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Voor vergelijkingen met vroeger tijd, met voorgaande eeuwen, is materiaal uit 
historische studies beschikbaar dat verzameld is door in bepaalde streken de 
burgerlijke stand-registers van kerken te analyseren. Het is onzeker in hoeverre 
generaliseringen op grond van het gebruik van dit soort statistisch materiaal 
verantwoord zijn. Vanwege het bewerkelijke karakter van dergelijke studies 
beperkt men zich meestal tot relatief kleine gebieden. Het is dan de vraag in 
hoeverre de uitkomsten representatief zijn voor het gehele gebied dat nu tot 
een bepaald land, zoals Nederland of het Verenigd Koninkrijk, behoort. Deze 
representativiteit wordt in feite verondersteld als vergeHjkingen worden ge
maakt tussen historische gegevens en de meer recente statistische gegevens 
over de bestudeerde landen. Door deze onzekerheid is enig voorbehoud nodig 
bij de conclusies die mede zijn gebaseerd op historische gegevens. 
Onderzoek van de publieke opinie 
Bij de beschrijving van recente ontwikkelingen wordt incidenteel verwezen naar 
de uitkomsten van enquêtes. Er is veel onderzoek gedaan naar opvattingen over 
huwelijk en gezin. De uitkomsten van dergelijk survey-onderzoek zullen echter 
een betrekkelijk ondergeschikte rol in de analyse spelen. Het verband met het 
feitelijke gedrag is ingewikkeld en is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in 
de pubüeke opinie. 
Opvattingen en houdingen kunnen afhankeUjk zijn van de fase van de levenscy
clus waarin men verkeert. Zij kunnen dienen als rechtvaardiging door ouderen 
in de derde levensfase voor eerder gedrag. Op oudere leeftijd zijn belangrijke 
momenten in de levenscyclus al voorbij en vraagt het vermijden van cognitieve 
dissonantie' om acceptatie van de levensloop in het verleden. Jonge mensen in 
de transitiefase, die vaak nog een experimenteel gedrag vertonen, kunnen 
echter nog open staan voor verschillende mogeUjkheden (wel of niet trouwen, 
wel of geen kinderen) en hierover verschillende of onbepaalde opvattingen 
hebben. Het is moeiüjk vast te stellen in hoeverre het gedrag van jongeren in 
overeenstemming zal zijn met hun opvattingen die zij in enquêtes uitspreken. 
Het is daarom onjuist uit de andere opvattingen van jongeren, in vergeUjking 
met ouderen, het bestaan van maatschappeUjke veranderingen af te leiden. 
Voor jongeren en ouderen geldt bovendien dat de "pubüeke opinie" een rol kan 
spelen bij de beantwoording van vragen. De "pubüeke opinie" is steeds meer 
een afzonderUjke sociale sector geworden, bestaande uit de media en onderzoe
kers van de meningen van de bevolking. Deze sector articuleert geaggregeerde 
meningen over steeds wisselende onderwerpen. Op een gegeven moment gaat 
de pubüeke discussie bij voorbeeld over de onderdrukking van sexuele gevoe
lens, op een ander moment is het tegengestelde, bandeloosheid en incest, aan 
de orde. Het is onduideUjk in hoeverre de pubüeke opinie verband houdt met 
feiteüjke gedragingen van de bevoUdng. Het is de vraag of houdingen en 
opvattingen die het survey-onderzoek meet, een indicatie zijn van gedrag. De 
enquête-situatie is in feite de "pubüeke opinie" in microformaat. De beantwoor-
dittg van een vragenüjst kan verband houden met de mate waarin de onder
vraagde geïnformeerd is over, en beïnvloed wordt door, de pubüeke opinie in 

'Zie voor de theorie hierover Festinger, 1957. 
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het algemeen. De beantwoording van de gestelde vragen hoeft niet altijd 
verband te houden met haar of zijn feitelijk gedrag. De uitkomsten van en
quêtes over opvattingen en houdingen kuimen een sterker verband houden met 
de discussie in de media, dan met het gedrag van de ondervraagden. Het wel of 
niet bestaan van bepaalde rolverwachtingen, zoals bij voorbeeld de geneigdheid 
om de oudere generatie bij hulpbehoevendheid te verzorgen, moet daarom 
afgeleid worden uit feitelijk gedrag en niet uit een registratie van voornemens 
door enquêtes. Dergelijke enquête-resultaten zullen hierna als een iUustratie 
worden gebruikt en niet als toetsing van hypothesen. 
Kwantitatieve analyse 
Hierna worden verschillende kwantitatieve gegevens (bij voorbeeld over par
ticipatie in onderwijs of arbeid) per land weergegeven. Deze gegevens onder
gaan verscheidene statistische bewerkingen'. 
'a> Berekenen van een gemiddelde (gem.) 
De berekende gemiddelden over de cijfers van de verschillende landen zijn ongewogen. Er zou 
op grond van de aantallen inwoners in de verschillende landen een wegingsfactor moeten worden 
ingebracht, als uitspraken zouden worden gedaan over het totaal van de inwoners van West-
Europa. De berekende gemiddelden dienen echter als kenschets van ontwikkelingen in Westeuro
pese landen, zodat deze weging niet nodig is. 
b) Berekenen van een standaarddeviatie (sl.dev.) 
Om te onderzoeken of in de loop van de tijd de verschillen tussen de landen groter of kleiner 
worden, zijn standaarddeviaties berekend. 
cj Het toekennen van een rangnummer 
Op grond van de verschiUende kwantitatieve gegevens krijgen op sommige plaatsen de verschil
lende landen een rangnummer. Dit rangnummer dient weer om samenhangen te onderzoeken en 
hypothesen te toetsen. 
d) Berekenen van correlatiecoëfficienten (tau en r) 
De berekening van gemiddelden en standaarddeviaties is nodig voor het vaststellen van tenden
sen in Westeuropese landen. Voor het toetsen van hypothesen worden zowel nonparametrische 
als parametrische maten gebruikt. De nonparametrische Kendall-rangcorrelatiecoëfficiënt (de 
tau) heeft als voordelen dat deze maat past bij het relatief kleine aantal waarnemingen dat is 
gedaan, en dat niet wordt verondersteld dat de verschillende scores normaal zijn verdeeld en 
ongeveer dezelfde variantie hebben. De onnauwkeurigheid van sommige cijfers is een extra 
argument. Deze valt mee voor de demografische gegevens. Dit is echter niet het geval voor 
cijfers over de achtergrondfactoren, bij voorbeeld de gegevens over arbeidsparticipatie zijn onbe
trouwbaar. Er zijn in verschillende landen verschillende definities van arbeid in gebruik, terwijl 
bovendien in de loop van de tijd de definities per land kunnen veranderen. Er is veel voor te 
zeggen niet te veel te bouwen op de nauvtlceurigheid van de cijfers. Dit gebeurt in mindere mate 
als de cijfers als ordinale gegevens worden beschouwd. Bovendien heeft dit het voordeel dat bij 
het beperkte aantal waamemingseenheden een extreme waarde niet tot een foutieve conclusie 
leidt. Niettemin is, vtxir de mogelijk extra informatie die dit kan opleveren, naast de tau de r, de 
parametrische Pearson's product-momentcorrelatiecoëffieiënt, berekend. De laatste coëfficiënt 
wordt echter niet gebruikt als overwegend argument bij de vraag of de hypothesen verworpen 
moeten worden, gezien de genoemde bezwaren die aanleiding waren hiervoor een nonparametri
sche toets te gebruiken. Het bezwaar van de tau is het verlies van informatie bij intervalgegevens. 
Het bezwaar van de r is dat sterk afwijkende waarden in een bepaald land, gezien het kleine 
aantal waamemingseenheden, gemakkelijk kunnen leiden tot vertekening van de r-waarde en 
mogelijk tot onjuiste conclusies. 



2. MAATSCHAPPELIJKE ACHTERGRONDEN VAN VERANDERINGEN 
IN DE LEVENSCYCLUS 

Schema 2.1; Deel van de analyse {zie omlijning) dat in dit 

hoofdstuk wordt behandeld 

MAATSCHAPPELIJKE ACHTERGRONDEN 

i 
VERANDERINGEN IN DE L E V E N S C Y C L U S 

i I 
DEMOGRAFISCHE • OMVANG VAN C O L L E C T I E V E 
VEROUDERING S O C I A L E UITGAVEN 

2.1 Algemeen 
Bijna iedereen groeit op in een gezin. Velen stichten na het verlaten van het 
ouderhjk huis een eigen gezin. De posities van kinderen en volwassenen in het 
gezin bepalen het verdere verloop van him levenscyclus. Deze sociale posities 
houden verband met de taken van het gezin voor leden van het gezinshuis
houden en voor de maatschappeUjke omgeving. Het ligt voor de hand verande
ringen in de levenscyclus te verklaren uit veranderingen in gezinstaken. Hierna 
zal echter bUjken dat het juist de continuïteit in een bepaalde taak is, namelijk 
in de opvoedingstaak van het gezin, die oorzaak is van veranderingen in de 
levenscyclus. De traditioneel beperkte produktiemogelijkheid in westerse 
gezinshuishoudens, door het kleine aantal familieleden dat binnen het huishou
den kon produceren, is eveneens een belangrijke factor bij sociale verande
ringen. 
Schema 2.2 geeft een specificatie van de onderwerpen die in dit hoofdstuk aan 
de orde zijn. De paragrafen 2.2 tot en met 2.4 gaan in op de belangrijkste 
achtergronden van veranderingen in de levenscyclus. Paragraaf 2.2 behandelt de 
structurele en de culturele component van westerse gezinshuishoudens. Hierin 
zijn het veld H.I. en de relatie e. uit schema 2.2 aan de orde. De huishoudens
structuur geeft aanwijzingen van de taken van geziimen. De omvang en de 
samenstelling van huishoudens zijn kemnerken van deze structuur. Een bepaal
de huishoudensstructuur houdt verband met opvattingen over de betekenis van 
het individu, en over de mate waarin individuen zich dienen te binden aan het 
huishouden van hun ouders en aan de lokale omgevii^. Dan volgt in paragraaf 
2.3 een bespreking van de belangrijkste taken van gezinshuishoudens. Deze 
paragraaf behandelt de opvoedings- en de produktietaken. Kenmerkend voor 
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de opvoeding in de westerse traditie is het individualistische karakter. Dit 
resulteert in een groei van de omvang van het onderwijs en in een stijgende 
graad van alfabetisering. In de westerse traditie is een groot deel van de 
produktie het resultaat van loonarbeid buiten het gezinshuishouden. Door 
loonarbeid ontstaat migratie. Mede door het bestaan van loonarbeid, de bereid
heid tot migratie en de alfabetisering is de industrialisering ontstaan. Het eerste 
deel van paragraaf 2.3 gaat over de opvoedingstaak en heeft dus betrekking op 
de velden O. en O.A. en de relaties f. en k. uit schema 2.2. Het tweede deel 
van paragraaf 2.3 behandelt de produktietaak en gaat dus over de velden P. en 
M.I. en de relaties g., h. en 1. uit schema 2.2. Paragraaf 2.4 bespreekt de daling 
van de kindersterfte en de stijging van de levensverwachting en de effecten van 
beide ontwikkeüngen op de levenscyclus. Deze ontwikkelingen houden mede 
verband met de alfabetisering en de industrialisering. Deze paragraaf gaat dus 
over veld K.L. en de relaties i., j . en m. uit het schema 2,2. Aan het einde van 
de paragrafen 2.3.1, 2.3.2 en 2.4 staat een overzicht van de hypothetische 
effecten op de veranderingen in de levenscyclus. 
In dit schema zijn de belangrijkste achtergronden van veranderingen in de 
levenscyclus in kaart gebracht. Getracht wordt met de beschrijving van een 
beperkt aantal maatschappeUjke achtergronden de veranderingen in de levens
cyclus die in hoofdstuk 3 worden beschreven, te verklaren. In de hoofdstukken 
4 en 5 komen deze maatschappeUjke achtergronden terug bij de verklaring van 
ontwikkelingen in de vruchtbaarheid en de omvang van de coUectieve sociale 
uitgaven. Er worden dan echter ook andere achtergronden besproken, die in de 
Uteratuur aan de orde zijn gesteld'. 
In het overzicht van de demografische Uteratuur in hoofdstuk 4 zuUen enkele 
pubUkaties worden genoemd die gebruik maken van een generatietheorie^. Tot 
slot van deze inleidende paragraaf is het nuttig voor het begrip van de keuze 
van de variabelen in het nu volgende hoofdstuk enige opmerkiagen te maken 
over het verschil in de soort maatschappeUjke achtergronden die hier, in 
verband met de levenscyclus, aan de orde komen en de historische omstandig
heden bij de genoemde generatietheorie. In het tweede geval is de levensloop 
van generaties afhankeüjk van hun jeugdervaringen. In de jeugdperiode zouden 
bepaalde, per cohort verschiUende, gedragspatronen ontstaan die in de volwas
senheid büjven bestaan. Sociale verandering ontstaat doordat nieuwe generaties 
nieuwe ervaringen opdoen in de jeugd, die afhankeUjk zijn van historische 
omstandigheden. De rol van deze omstandigheden m een generatietheorie 
bUjkt bijvoorbeeld uit een typologie van Becker, die een overzicht heeft ge
maakt van generatietheorieën. Hij onderscheidt onder de nu levende genera
ties: de oudste, vooroorlogse generatie; de jongere, stiUe generatie, die hard 
heeft gewerkt maar ook veel kansen heeft gehad; de protestgeneratie tiit de 
jaren zestig; en de jongste generatie, de "verloren generatie", met weinig kansen 
op de arbeidsmarkt. 
'Bij vooibeeld de secularisatie, die het niveau van de vruchtbaarheid zou beïn^4oeden. 
^ e bij voorbeeld paragraaf 4.3.4.2 en de hierin besproken theorieën van Easteriin en Ermisch. 
^ c k e r , 1987 en Oude naast nieuwe generaties; 1989. 
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Schema 2,2: Kenmerken van gezinshuishoudens en veranderingen 
in de levenscyclus 

H U I S H O U D E N S S T R U C T U U R E N I N D I V I D U A L I S M E ( H l ) 

T A K E N G E Z I N S H U I S H O U D E N S : 
O P V O E D I N G ( O . ) 

| ( . . ) 
G R O E I O N D E R W I J S 
E N A L F A B E T I S E R I N G 
( O . A . ) 

(h . ) 

( k . ) 

( j . ) 

P R O D U K T I E ( P ) 

I ( g . ) 

M I G R A T I E 
E N I N D U S 
T R I A L I S E 
R I N G (M . I . ) 

( I . ) 

D A L I N G K I N D E R S T E R F T E 
E N S T I J G I N G L E V E N S 
V E R W A C H T I N G ( K L ) 

(m.) 
V E R A N D E R I N G E N IN D E L E V E N S C Y C L U S : O N D E R W I J S P A R T I C I P A T I E E N 
P A R T I C I P A T I E IN A R B E I D D O O R V R O U W E N IN D E T W E E D E L E V E N S F A S E 
E N D O O R O U D E R E N ( V . L ) 

In een analyse waarin veranderingen in de levenscyclus centraal staan, is er 
minder aandacht voor specifieke historische omstandigheden en meer voor 
continuïteit en verandering op de langere termijn'. In deze studie is er wel 
'Het is overigens de vraag of specifieke historische omstandigheden gedurende de adolescentie 
zo'n grote invloed hebben, als in de generatietheorieën is verondersteld. Er is onderzoek gedaan 
naar het gedrag en de opvattingen van een generatie die in de jeugd het begin van de industri
alisering wel, en van een generatie die dit begjn niet had meegemaakt. De leeftijd van beide 
generaties lag niet ver uiteen. Op het moment van ondervraging (1920), op latere leeftijd, 
verkeerden beide onderzochte groepen in dezelfde levensomstandigheden. Er bleek geen 
aantoonbaar verschil in hun gedrag en opvattingen (zie Heerma van Voss, 1989). Ander 
onderzoek constateert vrel verschillen in opvattingen en houdingen van opeenvolgende generaties 
(zie bijvoorbeeld Inglehart, 1981). Het gaat hier echter dikwijls om uitkomsten van enquêtes 
waarbij het niet eenvoudig is een verband te leggen met gedrag (zie ook de in paragraaf 1.3 
geplaatste kanttekeningen). 
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aandacht voor de verschillen tussen generaties, die zijn ontstaan als gevolg van 
de specifieke omstandigheden in een bepaalde tijd, maar deze verschillen 
vervullen een aanvullende rol bij de verklaring. Zij hebben vooral betekenis 
voor de verklaring van afwijkingen in het patroon van een voortdurende daling 
van vruchtbaarheid en groei van coUectieve sociale uitgaven. Deze trends doen 
zich al honderd jaar voor, een periode waarin verscheidene generaties hebben 
geleefd, en vragen om een verklaring door veranderingen in de levenscyclus en 
de hierbij behorende maatschappeUjke achtergronden. 
22 Huishoudensstructuur en individualisme 
Huishoudensstructuur 
Uit cultureel-antropologisch onderzoek büjkt dat er per samenleving grote 
verschiUen zijn in omvang en samenstelling van huishoudens. Huishoudens 
bestaan niet altijd en overal uit ouders, kinderen en inwonende bloedverwan
ten. Ook anderen kunnen bij het gezin inwonen. Bovendien ontstaan er 
verschiUen door variatie in visie op bloedverwantschap, en op de bloedverwan
ten die tot het gezinshuishouden behoren. Ten slotte speelt een rol dat in een 
gezin kinderen van niet tot het gezin behorende vaders of moeders kunnen zijn 
opgenomen. In sommige traditionele niet-westerse samenlevingen is het regel 
dat men kinderen van buiten het gezin adopteert, terwijl de eigen kinderen in 
een ander gezin worden opgenomen. De enige band die betrekkeUjk vaak sterk 
büjkt te zijn, en die tot uitdrukking komt in het samenwonen of in de nabijheid 
bUjven wonen, is die tussen moeder en dochter. De culturele variatie ontstaat 
ook doordat taken van huishoudens mede bepalend zijn voor de omvang en 
samenstelling van huishoudens. In gegevens over de ontwikkeling van de 
huishoudensstructuur zijn dus aanwijzingen te vinden voor deze taken. De 
belangstelling gaat hier in het bijzonder uit naar gezinshuishoudens, dus naar 
huishoudens waarin kinderen zijn opgenomen. 
Volgens het beeld van het verleden, dat velen nu hebben, zouden gezinnen van 
verschiUende generaties en van broers en zusters toen in complexe huishoudens 
hebben samengewoond. Het nucleaire gezin, een huishouden dat aUeen bestaat 
uit ouders en kinderen, zou bij de moderne tijd na de industrialisering horen. 
Deze zienswijze op gezinshuishoudens danken we vooral aan de studies van de 
klassieke sociologen: Marx, Weber en Durkheim. Zij maakten de these van het 
algemeen voorkomen van complexe gezinshuishoudens in vroeger tijd tot een 
populair, maar ongetoetst, theoretisch uitgangspunt in hun beschouwingen over 
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sociale veranderingen. Uit de resultaten van recent historisch-demografïsch 
onderzoek blijkt echter dat het beeld van de vroegere gezinshuishoudens, als 
complexe huishoudens, in zijn algemeenheid onjuist is'. 
Een verschil in visie op de geschiedenis van het gezin kan ontstaan door het 
gebruik van verschillende bronnen^ In de orthodoxe geschiedschrijving beroept 
men zich op normatieve broimen, bij voorbeeld opvoedingsliteratuur. Op grond 
hiervan trekt men de conclusie dat er grote veranderingen hebben plaatsgevon
den. Het bezwaar van het gebruik van dergelijke bronnen is echter dat het dan 
uiterst moeilijk is verantwoord te generaliseren. Het is zelfs in onze eigen tijd 
moeilijk op grond van normatieve uitspraken in de media een goed beeld van 
het gedrag van de gemiddelde Nederlander te geven. Recent is er een revisio
nistische school ontstaan in de geschiedschrijving. Deze tracht het gedrag te 
beschrijven op grond van sociaal-demografische gegevens, bij voorbeeld over de 
feiteüjke samenstelling van huishoudens, geboortencijfers en migratiebewegin
gen. Uit deze beschrijvingen blijkt dat de stamfamiüe in vroeger tijd niet het 
meest voorkomende type huishouden was. Peeters zegt hierover het volgende: 

"...de historische demografie heeft duidelijk weten te maken dat het zoge
noemde kerngezin reeds voor de industriële revolutie het dominante 
gezinstype was in grote delen van West-Europa, met name in Engeland, in 
Frankrijk ten noorden van de Loire, in de Zuidehjke Nederlanden en in het 
noorden, westen en zuid-westen van de Republielr." 

De gezinssocioloog Goode ziet de stamfamilie nu als "the classical family of 
Western nostalgia"^. Volgens Laslett, die zijn conclusies sterk baseert op 
sociaal-demografische gegevens, is een bepaalde combinatie van kenmerken van 
gezinshuishoudens te onderscheiden, die kenmerkend is voor de gezinshuis
houdens in Noordwest-Europa. Hij geeft de volgende typermg^: 
a) het samenwonen van ouders en kinderen in een nucleair gezinsverband, 

zonder de aanwezigheid in het huishouden van broers en zusters van de 
volwassen partners en zonder grootouders van de kinderen; 

b) een relatief hoge leeftijd van de moeder bij de geboorte van het eerste kind; 
c) een klein leeftijdsverschil tussen de echtgenoten. Relatief veel gehuwde 

vrouwen zijn ouder dan de echtgenoot. De proportie vrouwen die ouder zijn 
dan de echtgenoot, varieert in de laatste tweehonderd jaar tussen een vijfde 
en een kwart*. Het huwelijk heeft een min of meer kameraadschappelijk 
karakter; 

d) de aanwezigheid in het gezinshuishouden van anderen die als een üd van 
het huishouden worden beschouwd, ook als zij niet tot de familie behoren. 
Dit zijn de bedienden: huishoudeüjke hulp, boerenknecht en leerjongen. 
Opvallend aan de positie van deze bedienden is, dat zij veelal deze positie 

'Zie Laslett, 1977; Peeters, 1988. 
^Haks, 1988, blz. 48 e.v.. 
^Peeters, 1988, blz. 13. 
"•Goode, 1982, blz. 73. 
'Laslett, 1977, blz. 13. 
^bid., blz. 42. 
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gedurende een bepaalde fase van de levenscyclus bezetten, namelijk na het 
verlaten van het ouderlijk gezin en voorafgaand aan het stichten van een 
eigen gezin. 

Bij deze typering is de combinatie van kenmerken belangrijk. De a&onderlijke 
kenmerken, zoals bij voorbeeld het samenleven in een nucleair gezin, kunnen 
ook in niet-westerse samenlevingen voorkomen. Deze combinatie lijkt nog 
steeds van toepassing voor de bestudeerde landen, met uitzondering van het 
laatste kenmerk. Het inwonend personeel is verdwenen*. Als toelichting op 
punt a) volgt nog enige aanvullende informatie. Laslett heeft aangetoond dat in 
het huishouden van het Engelse platteland in de zestiende tot en met de negen
tiende eeuw ooms en tantes vrijwel afwezig waren en dat grootouders er slechts 
nu en dan inwoonden^. Het beeld in Nederland wijkt hier iets van af. Janssens 
vindt in een in Tilburg getrokken steekproef van huishoudens, voor het jaar 
1880, dat slechts 30% van de huishoudens bestond uit meer personen dan de 
gezinsleden van het kerngezin. Deze 30% had dikmjls inwonende familie, 
meestal inwonende broers of zusters of ouders van het echtpaar^. In de tegen
woordige tijd is het inwonen van famiUe zeer ongewoon. Van alle ééngezins
huishoudens heeft in de jaren zeventig in Engeland en Nederland 4% inwonen
de familie. In de Bondsrepubliek en België zijn deze percentages respectievelijk 
3% en 5%\ 

Zie ook de tabeUen 2.2 en 2.3. 
\aslett , 1977, blz. 30. 
'janssens, 1986, blz. 31. 
V a l l , 1983, blz. 48. 
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Tabel 2.1: Gemiddelde omvang van huishoudens op velschillende historische tijdstippen 

Gebied Jaar of periode Gemiddeld aantal personen 
per huishouden 

Historische gegevens 
Noord-Holland 1622-1795 3,7 Ruraal West-Brabant 1849 5,2 
Rotterdam 1879 3,8 
TUbuig 1880 5,0 
Engeland 1574-1821 4,7 
In 1981/1982 
België 1981 2,7 
Bondsrepubliek 1982 2,4 
Denemarken 1981 2,4 Frankrijk 1982 2,7 
Verenigd Koninkrijk 1981 2,7 
Nederland 1981 2,8 
Bronnen AA.P.O. Janssens, "Gezin en sociale verandering. Het uitgebreide gezin en de family life cycle, Tilburg 1880-1920"; in: Bevolking en Gezin, 1986, nr. 3, blz. 30; bewerking gegevens uit: Eurostat, Basisstatistieken van de gemeenschap; Luxemburg, 1985. 
De tabellen 2.1 t/m 2.3 geven inzicht in de ontwikkeling van de huishouden-
somvang. De vroegere huishoudensomvang was groter dan de tegenwoordige, 
maar niet zo groot dat men hieruit kan concluderen tot het bestaan van 
stamhuishoudens. De opvoeding was gericht op het bereiken van een econo
mische zelfstandigheid van de kinderen. Adolescenten verheten het ouderUjk 
huis op jonge leeftijd. Hierdoor bleef het huishouden klein. Een andere 
oorzaak waardoor het huishouden ondanks de hoge vruchtbaarheid klein bleef, 
was de hoge kindersterfte'. Op grond van gegevens over de samenstelling van 
huishoudens is het mogelijk te onderzoeken waardoor de omvang van het 
huishouden is gedaald en welke conclusies hieruit te trekken zijn over de taken 
van geziimen^. 

Zie paragraaf 2.4. 
^ e tabellen 2.2 en 2.3. 
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Tabel 2.2: Gemiddelde grootte en samenstelling van het huishouden in Nederland 

Noorder- Nederland 
kwartier* 
1622-1795 1879 1920 1960 1971 

Echtparen en alleen 1^7 1,72 1,75 1,79 1,75 
staande hoofden van huishoudens 
Kinderen 1,74 2,16 2,13 1,61 1,32 
Personeel 0,24 0,24 0,13 0,01 } 
FamiUe 0,05 } 0,12 } 0,33 0,27 0,16 } 
Overige inwonenden 0,13 
Totale gemiddelde 3,73 4,45 4,28 3,57 3,19 
omvang 

a Noorderkwartier gebied gelegen tussen het U en de denkbeeldige lijn Alkmaar-Hoorn. 
Bran JA. Verduin, "Het gezin in demografisch perspectier; in: Gezinsgeschiedenis. Vier eeuwen gezin in Nederland; door GA. Kooy (red.). Assen, Van Gorcum, 1985, blz. 69-110. 
In Nederland begon de daling van het inwonend personeel in ongeveer 19(X). 
Sinds de Tweede Wereldoorlog komt inwonend personeel nauwehjks nog voor'. 
In Engeland is de daling al in de negentiende eeuw ontstaan. De teruggang van 
het aantal overige inwonenden heeft te maken met toenemende huwelijks-
fi-equentie en ook met de stijgende mogelijkheid na de Tweede Wereldoorlog 
voor zelfstandige huisvesting van alleenstaanden. De inwonende ongehuwde 
tante of oom van de kinderen is hierdoor verdwenen. 
De gegevens over omvang en samenstelling van huishoudens verwijzen naar een 
bepaald patroon van taken. Bij een accent op de opvoedingstaak is een klein 
gezinshuishouden functioneel. Het traditionele westerse gezm had duidelijk een 
beperkte zorgtaak. Voor zover die bestond uit het bieden van huisvesting aan 
alleenstaande familie, is deze verdwenen. De kemnerken van huishoudens 
hebben gevolgen voor de levenscyclus en hierdoor ook voor het niveau van de 
vruchtbaarheid en voor de omvang van de collectieve sociale uitgaven. De 
gevolgen van deze kenmerken, zoals het lage vruchtbaarheidsniveau en de hoge 
huwelijksleeftijd, zou men ook als de verklaring kunnen zien^. In het hier 
toegepaste analysemodel gebeurt dit niet; de keimaerken van de gezinshuishou
dens worden vooral in verband gebracht met de taken van de gezinshuishou
dens, in het bijzonder de opvoedings- en de produktietaak. 

'zie ook: De Hoog, 1988, blz. 211. 
^ e bij voorbeeld de malthusiaanse visie, die besproken wordt in paragraaf 4.3.2. 
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Tabel 2.3: Ontwikkeling in samenstelling van het huishouden in Engeland 

1650-
1749 

1750-
1821 

1851 
Landelijk Stedelijk 

1947 1970 

Echtparen en 1,63 1,75 1,71 1,64 1,80 1,70 
alleenstaande hoofden van 
huishoudens 
Kinderen 1,77 2,09 2,10 1,91 1,34 1,09 
Personeel 0,61 0,51 0,33 0,14 0,02 0* 
Familie 0,16 0,22 0,33 0,27 0,42 0,11 
Overige 0,26 0,24 0,24 0,50 0,09 0,03' 
inwonenden 
Totale gemiddelde 4,44 4,81 4,71 4,46 3,67 2,93 
omvang 

a personeel en overige inwonenden zijn in 1970 niet onderscheiden in de statistische informa
tie. De hier gegeven cijfers berusten op een schatting van Wall. 

Bron R. Wall, "The household: demographic and economie change in England, 1650-1970"; in: Family forms in historie Europe; door R. Wall (red.), Cambridge, Cambridge University Press, 1983, blz. 493-512. 
Individualisme 
Individualisme wordt hier gedefinieerd als een ongebondenheid van individuen 
aan gezinshuishoudens en aan de plaatseUjke gemeenschap. De ongebonden
heid is betrekkelijk. Deze zal niet altijd hetzelfde zijn en zd ongetwijfeld in de 
loop van de tijd zijn toegenomen. Toch kan men ook voor vroeger tijd in West-
Europa spreken van een ongebondenheid, in vergelijking met bij voorbeeld de 
samenlevingen in Oost-Europa. Er is discussie over het antwoord op de vraag 
van waimeer dit individualisme dateert. 
Verscheidene auteurs gaan uit van de veronderstelling dat de tegenwoordige 
tijd sterk contrasteert met de vroegere, wat betreft de binding van individuen 
en gezdnshuishoudens aan de plaatselijke omgeving'. In hun visie zijn gezinnen 
steeds meer zijn losgeraakt van hun sociale omgeving: de familie, de buurt, de 
kerk^. De gezinshistoricus Ariès^ meent dat de vroegere pluriforme samenleving 
verloren is gegaan. Deze is uiteengevallen in afzonderlijke gemeenschappen 
(gezinnen en sociale klassen) waar individuen met een morele gelijkheid en 
identieke leefwijze zich verenigd hebben. In de vroegere geografische bepaalde, 
meer omvattende gemeenschap hadden sterk verschillende individuen onderling 
sociaal contact. Ariès" constateert verder dat het kind nu uit de privésfeer 
verdwijnt. Voorafgaand aan deze tijd hadden kinderen een centrale plaats in 
'Zie ook het begin van deze paragraaf, 
^ e bijvoorbeeld: Kooy, 1982, blz. 48. 
^Ariès, geciteerd in Sennett, 1977B, blz. 167. 
*Ariès, 1980. 
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het gezin. Men kreeg minder kinderen omdat men voldoende aandacht aan de 
kmderen wilde geven. De sinds 1940 geboren generaties zouden kinderen 
echter in him leven minder belangrijk vinden'. Sennett meent ook dat de 
publieke sfeer, waar veel verschillende mensen elkaar ontmoetten, is verdwe
nen^. Nu heeft een ieder zich teruggetrokken in een privésfeer waar men zich 
vrij voetf. 
Shorter heeft een bijzondere opvatting. Hij ziet, althans voorafgaand aan de 
jaren zestig, een ontwikkeling waarin individuen en gezinnen losraakten van de 
sociale omgeving, terwijl de leden van het gezin onderling sterkere banden 
kregen. Shorter karakteriseert het moderne gezin door een vergelijking met het 
gezin van de 16e tot en met de 18e eeuw". In die periode was het gezin volgens 
hem geen emotionele eenheid. De verschillende leden van het gezinshuishou
den waren dikwijls meer georiënteerd op leeftijds- en generatiegenoten dan op 
de gezinsgenoten. Het traditionele gezin was meer een produktieve en een 
reproductieve eenheid dan een emotionele eenheid. Tegen het einde van de 19e 
eeuw nam de huiseüjkheid toe. Het hieraan voorafgaande, vroegere gezinstype 
was, in de waarneming van Shorter, verankerd in de samenleving en verbonden 
zowel met de gemeenschap als met de voorouderlijke en komende generaties. 
Shorter constateert ook dat in toenemende mate echtgenoten en kinderen 
werden gewaardeerd om wat ze zijn, in plaats van om wat ze vertegenwoor
digen of kuimen doen. Hij ziet een toenemende invloed van het sentiment als 
oorzaak van deze veranderingen. Door deze ontwikkeling kwam het gezin los 
van zijn omgeving. Shorter specificeert drie belangrijke ontwikkelingen, name-
Ujk in de vrijage, m de relatie tussen moeder en kind en in de relaties van het 
gezin met de omrii^ende gemeenschap. 
- Vrijage. Bij de keuze van een aanstaande echtgenoot of echtgenote gingen 

gevoelens van liefde zwaarder wegen ten opzichte van materiële overwegin
gen en de afstamming. 

- Relatie tussen moeder en kind. Er hebben altijd emotionele relaties tussen 
moeder en kind bestaan. In traditionele samenlevingen zou de moeder 
echter bereid zijn geweest materiële overwegingen boven het welzijn van het 
kind te stellen, als dat voor het voortbestaan van het huishouden nodig was. 
In het moderne gezin zou het welzijn van de kinderen voor de moeder niet 
meer op de tweede plaats komen. 

- Grenslijn tussen het gezin en de omringende gemeenschap. In vroeger tijd, 
door Shorter ironisch beschreven als de "Slechte Oude Tijd", zouden de 
leden van een gezin emotioneel meer gemeen hebben gehad met leeftijdsge
noten buiten het gezin dan met elkaar. 

Het moderne nucleaire gedn heeft de banden met de gemeenschap verbroken. 
De vriendschap met naaste verwanten kreeg de voorkeur boven contacten met 
'Zoals zal blijken, gaat deze studie uit van een blijvend belangrijke plaats van kinderen in de 
levenscyclus. Hierin is geen verandering ontstaan. 
^Sennett, 1977A. 
^Zijderveld, blz. 152. 
"Shorter, z.j. 
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verdere verwanten (ooms en tantes) en met de naburen en groepen van 
leeftijdsgenoten, die voorheen de leden van het gezin als het ware uit het huis 
trokken. Het gezin zou bovendien de keten van generaties verbroken hebben. 
Ouders achtten zich niet langer gebonden aan de traditie als richtsnoer, en 
voedden hun kinderen niet meer op naar het voorbeeld van de voorouders. In 
een nabeschouwing bij zijn studie onderscheidt Shorter na het moderne gezin 
weer het postmoderne gezin dat na de jaren zestig zou zijn ontstaan. In het 
postmoderne gezin zouden de relaties ook biimen het gezin losser zijn gewor
den. Nu zou er nog alleen de diade van de partners zijn, terwijl de banden met 
de kinderen als zij opgroeien steeds losser worden. 
Het valt echter te betwijfelen of het sentiment, zoals beschreven door Shorter, 
pas sinds het einde van de achttiende eeuw zijn invloed liet gelden'. Eigenlijk 
beschrijft Shorter het individualisme, dat echter eerder dan in de negentiende 
eeuw is ontstaan. Dit valt af te leiden uit de keimierken van gezinshuishoudens 
in vroeger tijd. Men was niet gebonden aan famihe of plaats, want de familie 
maakte geen carrière, maar het individu^. Het individu kon zowel een man als 
een vrouw zijn. Uit de zeventiende eeuw is bekend dat maimen en vrouwen 
land konden verkopen, zonder dat zij rekening hoefden te houden met anderen 
in de famihe of in de plaatselijke gemeenschap^. Macfarlane ziet de ideologie 
van de individuele autonomie geworteld in de gezinstraditie. Hij meent dat dit 
in het bijzonder het geval is in Engeland. In Engeland is, zelfs teruggaand tot 
de Middeleeuwen, niet veel verschil tussen de tegenwoordige en de vroegere 
gezinsstructuur. De visie van Macfarlane is in die zin onjuist, dat hij het 
individuaüsme te veel als een typisch kemnerk ziet van Engelse gezinsver
houdingen. Het is een algemener keimierk dat geldt voor meer landen in West-
Europa. In elk geval is gebleken dat de gezinsstructuxir van Engeland in 
vroeger tijd niet sterk afwijkt van de gezinsstructuur in Nederland. 
Individuaüsme gaat niet ten koste van de gezinsstructuur, maar vmdt hierin zijn 
oorsprong. Todd heeft in een internationaal vergeüjkende studie een verband 
aangetoond tussen gezinspatronen en de heersende pohtieke tradities*. Als op 
een wereldkaart de aanhang die pohtieke ideologieën nu hebben, wordt 
vergeleken met de spreiding van de traditioneel verschillende gezinspatronen, 
dan büjkt dat pohtieke tradities samenhangen met de gezinspatronen. De 
überale en individualistische pohtieke instelling in landen als Nederland en 
Engeland past bij een traditioneel nucleair gezinsverband. Het voorkomen van 
een collectieve ideologie in Rusland, zoals het communisme sinds het begin van 
deze eeuw, hangt samen met het bestaan in de Russische traditie van complexe 

'Peeters, 1988, blz. 24 e.v.. 
Macfarlane, 1978, blz. 68. 
'ibid., b\z. 80. 
*rodd, 1983. 
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huishoudens waar broers met echtgenoten en kinderen samenleefden'. Er is 
niet alleen een poUtiek effect^ van gezinspatronen maar er zijn ook andere 
belangrijke effecten. De aandacht gaat hier bijzonder uit naar de effecten op de 
levenscyclus. 
Verband met de taken van gezinshuishoudens 
De gegevens over omvang en samenstelling van huishoudens verwijzen naar een 
bepaald patroon van taken. Het traditionele westerse gezin had duidelijk een 
beperkte zorgtaak. Voor zover die bestond uit het bieden van huisvesting aan 
alleenstaande familie, is deze verdwenen. Individualisme, in de zin van een 
ongebondenheid van individuen aan huishoudens en van huishoudens aan de 
omgeving, is een kenmerk dat de uitvoering van de taken mede bepaalt. Het 
individuaüsme houdt verband met het accent op de opvoedingstaak en met een 
beperkte betekenis van de produktie in veel gezinshuishoudens. Als er veel 
aandacht is voor de opvoedingstaak dan is een klein gezinshuishouden functio
neel. Als gezinshuishoudens een produktiehuishouden waren, dan werd de 
produktiefunctie in beperkte mate door eigen kinderen vervuld. Men huurde 
dan personeel. Deze praktijk is grotendeels verdwenen. 
23 De taken van gezinshuishoudens 
23.1 Opvoedingstaak 
Het Westeuropese gezin bereidt kinderen voor op een zelfstandig bestaan 
buiten het gezinshuishouden van de ouders. Dit vraagt om een betrekkeüjk 
intensieve verzorging en opvoeding. De kleine omvang van het huishouden is 
hiervoor een gunstige conditie. Deze kleine omvai^ is mogeüjk door de wijze 
van produktie in gezinshuishoudens. Het is niet nodig veel thuis wonende 
kinderen te hebben want zij hebben geen, of een beperkte taak bij de produk
tie. Zij hebben evemnin zorgverpüchtingen voor de oudere generatie, die hen 
aan het ouderüjk huis binden. Todd noemt nog enkele andere gunstige condi
ties voor de opvoeding: een sterke band tussen ouders en kinderen en een 
relatief belangrijke positie van vrouwen, hetgeen büjkt uit een hoge huwe-
üjksleeftijd. In landen met een lage huweUjksleeftijd van vrouwen is de positie 
van vrouwen, ten opzichte van famiüe en de soms veel oudere echtgenoot, 
zwak. In landen met relatief weinig sociale ongeüjkheid tussen vrouwen en 
maimen is er veel aandacht voor de opvoeding en scholing van kinderen^. 
'uitgaande van de juistheid van deze constatering van Todd zijn er twee verklaringen voor de 
recente politieke ontwikkelingen in de Sovjet-Unie. Ten eerste kunnen deze een gevolg zijn van 
veranderingen in de huishoudensstructuur, in de richting van een westers model. Ten tweede is 
het mogelijk dat andere factoren, zoals een groei van het nationalisme of een politieke machts
strijd, een overwegende rol hebben gespeeld. In het tweede geval is het niet waarschijnlijk dat de 
collectieve wijze van produktie verdwijnt en er een economie naar westers voorbeeld ontstaat. 
^ e over de causaliteit ook paragraaf 2.3.2, bij de bespreking van de rol van de industrialisering. 
h'odd, 1987, blz. 14 e.v. 
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Het resultaat van een opvoeding in de westerse traditie is een individualistische 
instelling die nodig is in de arbeid en voor het functioneren als burger. De 
arbeid biedt geen geborgenheid en er is ook geen sterke binding aan de 
arbeidsplaats. Een opvoeding in een individualistische traditie leidt op een 
gegeven moment, als het scholingsniveau stijgt, ook tot het ontstaan van 
individuele pohtieke rechten. Niet alleen het scholingsniveau, maar ook de 
veranderingen in de levenscyclus spelen hierbij een rol. In vroeger tijd was men 
bijna altijd Ud van een hiüshouden, hoewel men hier niet volledig aan was 
gebonden. Niettemin was het toen voldoende aan huishoudens rechten toe te 
kennen. Het individu had een afgeleid recht. Nu er in de levenscyclus perioden 
zijn dat men alleenstaand is en alleen woont, is een individualisering van poh
tieke en sociale rechten het gevolg. 
Groei van het onderwijs en alfabetisering 
Een noodzakeUjke voorwaarde voor het ontstaan en de groei van onderwijs is 
dat het ouderUjk gezin bereid is kinderen te ontheffen van produktieve taken. 
Als gevolg van de waarde die gezinnen aan opvoeding hechtten, is in de loop 
van de tijd het onderwijs gegroeid. VoUcsonderwijs is in Nederland al traditie 
sinds de late Middeleeuwen'. In 1806 legde een onderwijswet verpUchtingen op 
tot het volgen van onderwijs. Aan de bedeUng werd het schoolgaan gekoppeld. 
Als ouders hun kinderen niet naar school stuurden, werd hun wekeüjkse 
uitkering ingehouden. De armenscholen hadden als doel kinderen van de straat 
te houden en op te voeden tot deugd en gehoorzaamheid^. Het onderwijs kreeg 
dus ook de functie van disciplinering van een deel van de bevolking. Deze 
functie was echter een toegevoegde. De belangrijkste functie lag, gezien het 
voorafgaande bestaan van het volksonderwijs, in de verspreiding van kennis in 
aanvulling op de opvoedmg van het gezm. In de loop van de tijd heeft de 
overheid de gezinstaken van opvoeding en verzorging, en de hierbij behorende 
beperkingen in de rol van kinderen bij de produktie, in wetteüjke regels 
vastgelegd. De ouders zijn dan ook wettelijk verpücht kinderen als kinderen te 
behandelen. Er kwam in Nederland een verbod op kinderarbeid in 1874. De 
stijgende betekenis van onderwijs mondde in 1900 uit in een algemene leer-
püdit̂ . In 1905 ontstond een speciaal kmderrecht waardoor het mogeüjk werd 
ouders uit de ouderüjke macht te ontzetten, als zij hun kinderen verwaarloos
den of mishandelden. 
Een soortgeUjke ontwikkeling als in Nederland heeft zich in geheel West-
Eiu-opa voorgedaan. Dit büjkt mede uit het resultaat hiervan: de toenemende 
alfabetisering (zie tabel 2.4). In de tweede helft van de vorige eeuw is de 
alfabetisering, die overigens toen al een betrekkeüjk hoog lüveau had, verder 
toegenomen. 

'Noordraan en Van Setten, 1988, blz. 146. 
^Qerkx, 1985, blz. 123. 
Veld, 1988. 



34 
Tabel 2.4: Geschatte percentages alfabeten 

1850 1870 1890 1910 1930 1950 

België 52 62 74 87 94 96 
Bondsrepubliek 83 90 95 97 98 98 
Denemarken 87 91 95 97 98 98 Frankrijk 57 70 80 90 94 % 
Verenigd 57 73 87 93 97 98 
Koninkrijk" 
Nederland 70 76 83 92 97 98 gem. 67,7 77 85,7 92,7 96,3 97,3 
st.dev. 13,46 10,46 7,65 3,59 1,70 0,94 

a gegevens over Engeland/Wales. 
Bron 
Zapf/Flora, geciteerd in: N.L. Dodde, "Naar Westeuropees onderwijs"; in: School, nr. 9, 
november 1989, blz. 28-35. Effecten op de levenscyclus 
De westerse gezinsopvoeding leidt tot individualisme: een betrekkelijke onge
bondenheid van het mdividu aan het huishouden van de ouders en aan de 
lokale gemeenschap. De jongste generatie ondervindt weinig beperkingen van 
de oudere generaties. Hierdoor, en door het onderwijs, ontstaat een individuele 
geografische en sociale mobihteit. Individuen ontvangen onderwijs waarvan 
gezinshuishoudens weinig profijt hebben. De stijgende graad van alfabetisering 
bevordert weer een verdere onderwijspartidpatie. 
Door de langdurige opleiding ontstaat een economie met veel goed opgeleiden. 
Dit bevordert technologische vernieuwingen, waardoor weer een grotere vraag 
naar arbeidskrachten met een goede, vaak langdurige opleidmg ontstaat. 
Bovendien versterkt het karakter van onderwijs als "positioneel" goed de 
verlenging van de duur van het onderwijs. Dit wil zeggen dat het onderwijs 
voor iemand die arbeid aanbiedt, een hoger rendement heeft op de arbeids-
msu-kt als het bereikte onderwijsniveau hoger ligt dan van andere aanbieders'. 
Mede door de verlenging van het onderwijs verandert de economische struc
tuur. Er werken relatief minder mensen in de agrarische sector of in zelfstandi
ge beroepen. Er werken mede hierdoor ook minder mensen in beroepen die 
men tot op hoge leeftijd beoefent. Hierdoor ontstaat een verlaging van de 
gemiddelde benedengrens van de derde levensfase. Bejaarden houden op lagere 
leeftijd op met werken; zij hebben geen verpUchtingen in of aan gezinshuishou
dens van hun kinderen. Hierdoor neemt de duur van de derde levensfase toe. 

'Zie ook Dronkers, 1990, blz. 17. 
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23-2 Produktietaak 
Het moderne nucleaire gezin is qua samenstelling goed aangepast bij de 
industriële samenleving. Op grond hiervan vermoedt men dan in de periode 
voorafgaand aan de industrialisering het bestaan van een ander gezinstj^e. Dit 
vermoeden bhjkt niet juist te zijn. Hiervoor is al aangetoond dat de omvang 
van huishoudens in vroeger tijd relatief klein was. Een kleine omvang van 
gezinshuishoudens beperkt de mogelijkheden voor produktie. In historisch 
West-Europa was er geen natuurhjke economie: een economie waarin huishou
dens volledig in hun eigen behoeften voorzagen. Er werd in traditionele 
gezinshuishoudens ook wel voor eigen behoefte geproduceerd, maar velen 
werkten buitenshuis. Loonarbeid kwam ook in vroeger tijd veel voor. Uit 
onderzoek in Zwitserland, Frankrijk en Engeland bhjkt dat voorafgaand aan de 
industrialisering, in de achttiende en de negentiende eeuw, er een omvangrijke 
arbeidsmarkt was voor loonarbeiders. Laslett concludeert op grond van histori
sche gegevens dat reeds in de zestiende eeuw de meerderheid van de Engelse 
huishoudens inkomen verwierf door loonarbeid'. Produktie in het huishouden 
door echtgenoten en kinderen was aanvullend, deze bood sociale zekerheid in 
geval van werkloosheid. 
De huishoudens die wel produceerden, deden dit voor de markt. Een dergeüjk 
produktiehuishouden bestond uit vrouw, man, kinderen en eventueel inwonend 
gehuurd personeel. Door de praktijk van het huren van personeel was een hoog 
kindertal niet nodig. Het was dan niet noodzakehjk veel kinderen te hebben 
voor produktieve taken. Dan hoefde de huweUjksleeftijd van vrouwen ook niet 
laag te zijn. Een lage huwehjksleeftijd leidt tot grotere ondergeschiktheid van 
vrouwen en het ontbreken van een vrije partnerkeuze^. Een hoge huweUjks
leeftijd heeft een positieve invloed op het individualistische karakter van de 
opvoeding van kinderen. 
Migratie 
Als men huwde, verUet men het ouderüjk huis, voor zover dit huis al niet 
eerder was verlaten voor het verrichten van arbeid in een ander huishouden. 
De afzonderüjke huishoudens in West-Europa zouden bij een dergeüjke 
huweUjkspraktijk van vestiging van een nieuw huishouden te weinig arbeids
krachten hebben, als zij uitsluitend afhankeUjk zouden zijn van produktie m het 
huishouden door gezmsleden. Er moesten dus arbeidskrachten worden ge
huurd. Hierdoor ontstond een circulatie van personeel. Dit waren voor een 
groot deel adolescenten die voorafgaand aan het huweUjk elders in de leer 
gingen en een inkomen verdienden. Het economische voordeel van deze 
praktijk was dat een sneUe expansie mogeüjk was; men kon gemakkeüjk meer 
personeel in dienst nemen, als dit nodig was . 
'Uslett, 1983, blz. 545. 
Macfarlane, 1978, blz. 28. 
hm., blz. 76; Laslett 1983, blz. 513-560; Hajnal, 1983, blz. 99. 
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Het migratiecijfer was hoog. Uit een bestudering van de bevolkingsregisters uit 
de zeventiende eeuw van twee Engelse dorpen büjkt, over een periode van 
respectieveüjk 10 en 12 jaar, een intensieve migratie gaande te zijn. Na afloop 
van de bestudeerde periode was van de oorspronkeüjke bevolldng ongeveer 
tweevijfde deel geëmigreerd. De bevolking bestond toen voor ongeveer twee
vijfde uit immigranten . De grootste'groep onder de migranten was personeel: 
hulpkrachten en leerlingen in het boerenbedrijf bij ambachten en in huishou
den. Andere belangrijke categorieën waren leden van migrerende huishoudens 
en huweüjkspartners. 
Tegenwoordig is de migratie ook omvangrijk. Bij voorbeeld de Nederlimder 
büjkt, volgens cijfers uit 1986, gemiddeld 7,7 keer in zijn leven te verhuizen. In 
1979 was dit gemiddelde 6,4. De meeste verhuizingen vinden, zoals ook traditie 
is, op jonge leeftijd plaats. Rond de vijfentwintigste verjaardag heeft men de 
helft van het aantal verhuizingen achter de rug^. De aard van de migratie is nu 
wel sterk veranderd. In vroeger tijd, de negentiende eeuw en eerder, vertrokken 
de leden van het gezin al op relatief jonge leeftijd om elders in de leer te gaan 
of werkzaamheden te verrichten. Zij werden dan in het huishouden van 
anderen opgenomen. Tegenwoordig vertrekken de kinderen op een hogere 
leeftijd dan vroeger uit het ouderhjk gezin om elders een opleidiiig te volgen of 
een baan te vinden. Zij worden dan meestal niet in het huishouden van ande
ren opgenomen, maar zij vestigen zich zelfstandig, eventueel in samenwoning 
met een partner in dezelfde omstandigheden van studie of het beginnen van 
een nieuwe baan. De relaties met het ouderüjk gezm hoeft men echter niet te 
verbreken. Deze kan men dikwijls zelfs intensief onderhouden. Dit wordt 
vergemakkeüjkt door de moderne vervoers- en communicatiemiddelen. 
Industrialisering 
Het bestaan van loonarbeid en de bereidheid tot migratie voor arbeid zijn 
gunstige condities geweest voor mdustrialisering aan het einde van de vorige 
eeuw en in de loop van deze eeuw. Hiernaast was de alfabetisering hierop van 
invloed. Volgens Todd leidde de alfabetisering tot culturele verandermgen die 
dan weer de industrialisering als gevolg hadden^. De protestantse ethiek was 
volgens de klassieke sociologische uteratuur een belangrijke factor bij het ont
staan van het kapitaüsme, dat weer met de industriaüsering heeft te maken. 
Het ontstaan van het protestantisme was volgens Todd mede het gevolg van 
alfabetisering". De industriële revolutie was de consequentie van een lange-
termijnontwückeling die in de Middeleeuwen begon*. Industrialisering had te 
maken met alfabetisermg maar het laatste heeft niet altijd dit resultaat. Met de 
theorie van Todd klopt het ontstaan van de industrialisermg in Duitsland. 
'Berekend op grond van cijfers uit Laslett, 1977, blz. 98. 
^Storm, 1988. 
h'odd, 1987. 
"ibid., blz. 5. 
*Ibid., blz. 29. 
*Zie ook: Mulder, 1982, blz. 356. 
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Echter, de mdustriaüsermg in Engeland kwam eerder en bij een lagere graad 
van alfabetisering tot stand'. Hieruit valt af te leiden dat loonarbeid en migra
tie, beide verschijnselen kwamen al lange tijd in Engeland in hoge mate voor, 
waarschijnhjk al voldoende bepalende factoren waren, mits een zekere, relatief 
lage graad van alfabetisering was bereikt. 
De impücatie van een en ander, dat de motor voor sociale veranderingen in 
belangrijke mate in verhoudingen in de privésfeer is te vinden, is misschien 
moeihjk te aanvaarden in een patroon van denken dat gevormd is door het 
uitgangspunt dat de mdustriahsering aUes bepalend is geweest voor de moderne 
samenleving. Het gezin is vaak gezien als een afeonderhjke sfeer, een institutie 
die los staat van de harde economische werkehjkheid. Bij voorbeeld: in een 
formulering van Engels heet het dat men in het gezm kan vluchten voor het 
produktieve systeem van het kapitaüsmê . Het gezm is in die visie een "haven in 
een harteloze wereld", die echter niet veiüg is maar "belegerd" wordt door de 
utiütaristische waarden van de markt en door professionele beroepsbeoefe
naren in het onderwijs en de welzijnszorg'. 
Op deze wijze ontstaat echter een onjuist beeld van de causaüteit van sociale 
veranderingen, en misschien ook wel een te idylüsch beeld van de verhoudingen 
in gezinnen. Het is niet de industriaüsering die voor omwentelingen zorgt, zoals 
het marxisme bij voorbeeld beweert. Het is evenmin de overheid die dit 
verwezenüjkt. Belangrijke omwentelingen vinden plaats m agrarische landen". 
De staat is een onbelangrijke factor bij sociale vooruitgïmg'. Uit het voorgaan
de en uit onderzoek van Todd büjkt dat de bepalende factoren van sociale 
verjmdermgen gevonden kuimen worden in de privésfeer. Een gestegen alfabe-
tiseringsniveau van mannen gaat vooraf aan poütieke revoluties. Demografische 
revoluties worden voorafgegaan door een toegenomen alfabetisering van 
vrouwen*. 
Effecten op de levenscyclus 
In de Westeuropese traditie waren veel gezinshuishoudens geen produktie-
huishoudens. In veel hiushoudens kwam het inkomen uit loonarbeid. Gezins
huishoudens die wel een produktiehuishouden waren, deden vaak een beroep 
op inwonend gehuurd personeef. Hierdoor ontstond een omva i^ jke migratie. 
Dit is, samen met de ontwikkeling van alfabetisering, een gunstige voorwaarde 
voor de industriaüsering geweest. 
De technologische veranderingen in het produktieproces, als gevolg van de 
industrialisering, hebben als effect dat steeds hogere eisen worden gesteld aan 
'Zie tabel 2.4. 
^Geciteerd in Sennett, 1977B, blz. 195. 
^Lash, 1979. 
"Todd, 1987, blz. 135. 
*lbid., blz. 176. 
*Ibid., blz. 132. 
^Dit is echter beperkt tot de vorige eeuw en eerder; dit komt nu nauwelijks nog voor. 
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de opleiding van steeds meer mensen. Dit heeft gevolgen voor de opleidings
duur aan het begin van de levenscyclus, die overigens los hiervan al stijgt door 
de voortdurende aimdacht voor opvoeding en onderwijs. 
De industrialisering heeft veel banen gecreëerd voor vrouwen. Banen die nu 
niet meer beperkt zijn tot banen in de periode van de jongvolwassenheid. Er 
ontstaat nu ook een vraag naar arbeid van gehuwde vrouwen. Dit leidt tot 
schommelingen in de arbeidsparticipatie van vrouwen en tot een stijging 
hiervan, als dit nodig is door het welvaartsniveau of door behoeften van de 
arbeidsmarkt. 
Door het stellen van steeds hogere kwaüteitseisen aan de arbeid verdwijnen 
steeds meer mensen die voor het grootste deel slechts aan het begjn van hun 
leven onderwijs hebben gevolgd, op latere leeftijd relatief jong uit de arbeids
markt. De industriaüsering heeft het mogeüjk gemaakt een omvangrijke sociale 
zekerheid te financieren. Hierdoor is de pensionering op steeds jongere leeftijd 
mogeüjk. 
2.4 Daling van de kindersterfte en stijging van de levensverwachting 
Daling van de kindersterfte 
De hoge kindersterfte in vroeger tijd is geen indicatie van een gebrek aan 
aandacht voor kinderen. Deze sterfte was een gevolg van een gebrek aan 
hygiëne en van verkeerde mzichten over borstvoeding. Het laatste was zowel in 
de meer als minder welvarende sociale groeperingen het geval. Onder de 
stedeüjke bevolking bestond soms de praktijk zuigelingen onder te brengen bij 
een mm op het platteland. Hier waren de omstandigheden dikwijls zeer 
ongezond. Imhof geeft het voorbeeld van een mui, wonend in een dorp ten 
oosten van Parijs, waarvan in het kerkeüjke overüjdensregister van 1785 staat 
vermeld dat in een jaar tijd 26 ziügeüngen, die aan haar hoede waren toever
trouwd, waren overleden. In de minder welvarende sociale groeperingen 
ontbraken bovendien mogeüjkheden voor borstvoeding, doordat bij voorbeeld 
op het platteland vrouwen bij landarbeid niet in de gelegenheid waren genoeg 
borstvoeding te geven^. 
Toch stond men in vroeger tijd niet onverschiUig ten opzichte van kinderen. Er 
was een gebrek aan kermis, men legde geen verband tussen het plaatsen van 
een zuigeling bij een min en het negatieve gevolg hiervan voor de gezondheid 
van het kind. Imhof maakt een vergeüjking met de verkeersslachtoffers van nu. 
Het feit dat met grote zekerheid in het weekeinde een groot aantal slachtoffers 
in het verkeer voorspeld kan worden, is geen aanleiding voor autobezitters hun 
auto te laten staan'. 
De kindersterfte nam aan het einde van de 18e eeuw en in de loop van de 19e 
eeuw sterk af. Sinds 1870 is de ziügelingen- en kindersterfte teruggelopen van 
'imhof, 1981, blz. 66. 
Verduin, 1985, blz. 104. 
'imhof, 1981, blz. 67. 
"ibid., blz. 16 e.v.. 
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43% tot 1,5% van het sterftecijfer. Het aantal sterfgevallen onder zuigeüngen 
Hep terug van 200 promille naar 8 promille'. Tabel 2.5. laat zien dat zelfs m de 
afgelopen dertig jaar de zuigehngensterfte nog sterk is afgenomen. 
Tabel 2.5: Ontwikkeling in kindersterfte" in de periode 1960-1986 

1960 1970 1986 

België 31,2 21,1 9,7 
Bondsrepubliek 33,8 23,6 8,7 
Denemarken 21,5 14,2 8,2 
Frankrijk 27,4 18,2 8,0 
Verenigd Koninkrijk 22,5 18,5 9,5 
Nederland 17,9 12,7 7,7 gem. 25,7 18,1 8,6 
st.dev. 5,59 3,74 0,75 

a sterfte onder de leeftijd van één jaar, onder levend geboren kinderen, per 1000 levend geboren kinderen. 
Bron 

Eurostat, BevoUdngsstetistiek 1988; Luxemburg, 1988. 
Door meer hygiëne nam de kindersterfte af. Deze verbetering in de hygiëne 
hield verband met nieuwe inzichten, bij voorbeeld over het belang van borst
voeding. Sinds 1901 ontstonden in Nederland consultatiebiu-eaus voor zuigelin
gen^. Bij het slagen van de voorüchting over hygiëne zal het gestegen alfabe-
tiseringsniveau ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Verder was de verhoging 
van het welvaartsniveau door de industrialisering positief voor de hygiëne. 
Een dalende kindersterfte heeft als gevolg dat meer kinderen tegeüjkertijd in 
leven büjven. Het maakt veel verschil of van de zes kinderen slechts drie de 
volwassenheid bereiken, of dat dit frequent met bijna alle zes het geval is. Een 
groot gezin is een grote last in het Westem-opese gezinstype, dat geen produk
tiehuishouden is waar er economisch voordeel is van het hebben van veel 
kinderen. In de tijd voorafgaand aan de daling van de kindersterfte hadden 
velen geen groot gezin, maar werd een dergeüjk gezin ook niet gewenst. Men 
was dikwijls in het geheel niet verheugd als alle kinderen in leven bleven. Zo is 
omstreeks 1800 in Beieren door een tijdgenoot het volgende schrifteüjk vastge
legd: 

"Der Bauer freut sich, wenn sem Weib ihm das erste Pfand der Liebe 
bringt, er freut sich auch noch beim zweitem imd dritten, aber nicht auch so 
beim vierten. Da treten schon Sorgen an die SteUe der Freude. Er bedauert 
es, ein Vater vieler Kinder zu seyn, er hat für so viele keine gute Aussicht 
mehr, sein Vermogen ist zu klein. Er sieht aUe nachkommenden Kinder für 
feindüche Geschöpfe an, die ihm imd seiner vorhandenen Famiüe das Brod 
vor dem Mimde wegnemen. Sogar das zartüchste Mutterherz wird schon für 

'Verduin, 1985, blz. 101. 
^amsma, 1988, blz. 212. 
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das fünfte Kind gleichgultig, und dem sechtsten wünscht sie schon laut den 
Tod, dass das Kind (wie man sich hier ausdrückt) himmehi sollte'." 

Dit citaat geeft aan dat in beginsel in vroeger tijd ouders zich verantwoordelijk 
voelden voor de opvoeding van hun kinderen tot zelfstandigheid, maar dat zij 
deze verantwoordehjkheid niet meer konden en wilden dragen als het gezin een 
grote omvang bereikte. 
Stijging van de levensverwachting 
De maximale levensduur van mensen is waarschijnlijk niet toegenomen^ Het is 
wel zeker dat al geruime tijd meer mensen oud worden en dat meer oudere 
mensen er op kuimen rekenen dat zij lang leven. Over een langere historische 
periode bezien is de levensverwachting bij de geboorte sterk toegenomen. Bij 
voorbeeld in het gebied dat tot de Bondsrepubhek behoort, is deze levensver
wachting sinds de 16e eeuw toegenomen van 25 tot 30 jaar naar 70 tot 75 jaar'. 
De levensverwachting is dus met een factor 2,5 toegenomen. Hieraan heeft 
vooral de gedaalde kindersterfte bijgedragen. De stijgende levensverwachting is 
weer een gevolg van de ontwikkeling op de lange termijn van een stijgend 
kennisniveau en verbeterde hygiëne. De toegenomen welvaart is niet de 
bepalende factor. De sterfte in Zweden, Nederland en Frankrijk begon te dalen 
voorafgaand aan de stijging van de economische consumptie". De stijgende 
levensverwachting bij de geboorte bhjkt uit tabel 2.6 over Nederland. In tabel 
2.7 is de ontwikkeling in de levensverwachting op 60-jarige leeftijd weergege
ven. 

Tabel 2.6: Levensverwachting bij de geboorte, naar geslacht, in Nederland van 1840-1985 

Mannen Vrouwen 

1840-1851 36,1 38,5 
1880-1889 42,5 45,0 
1921-1930 61,9 63,5 
1947-1949 69,4 71,5 
1961-1965 71,1 75,9 
1985 73,1 79,5 

Bron 
W.B.M. Faessen, "Bevolking, gezin en huishouden in Nederland sinds 1829"; in: Maandstatistiek 
Bevolking, 1987 nr .1, blz. 17-30. 
Uit tabel 2.7 büjkt dat er een groei is in de levensverwachting op 60-jarige 
leeftijd. Meer mensen gaan tot de ouderen behoren en a j maken een langere 
'imhof, 1981, blz. 44. 
Hiet is moeilijk hier zekerheid over te verkrijgen. Over vroeger tijd ontbreekt betrouwbare 
informatie. 
'imhof, 1981, blz. 81 e.v.. 
"Todd, 1987, blz. 131. 
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derde levensfase mee. Voor het eerst in de geschiedenis kunnen de meeste 
mensen een betrekkehjk lang leven verwachten. Men kan er op rekenen na de 
tweede levensfase een derde levensfase mee te maken. Er bÜjkt nog iets anders 
uit tabel 2.7, nameUjk een toenemend verschil in levensverwachting tussen 
vrouwen en mannen. De sterfte is onder vrouwen sterker verminderd dan 
onder mannen. Dit heeft een toenemend aantal alleenstaanden in de derde 
levensfase tot gevolg. 
Tabel 2.7: Levensverwachting op 60-jarige leeftijd" 

Mannen 
1950 1970 1985 

Vrouwen 
1950 1970 1985 

België 15,5 15,5 16,3 17,5 19,7 20,9 
Bondsrepubliek 16,2 15,3 16,9 17,5 19,1 21,4 
Denemarken 17,2 17,1 17,3 18,0 20,6 21,6 
Frankrijk 15,4 16,2 18,0 18,4 20,8 23,6 
Verenigd 14,8 15,2 16,6 17,9 19,8 21,2 
Koninkrijk 
Nederland 17,8 16,8 17,6 18,6 20,5 22,8 gem. 16,2 16,0 17,1 18,0 20,1 21,9 
st.dev. 1,05 0,74 0,58 0,41 0,60 0,96 

a de jaartallen boven de kolommen moeten gelezen worden als aanduidingen van perioden. Er 
worden gemiddelden over een aantal jaren weergegeven. Bij voorbeeld 1950 kan betrekking 
hebben op de periode 1950-1952. De betreffende perioden kunnen per land verschillen. 

Bronnen Eurostat, Bevolkingsstatistiek 1988; Luxemburg, 1988; OECD, Measuring Health Care 1960-1983. Expenditure, Costs and Performance; Parijs, OECD, 1985. 
Het verschil op de lange termijn voor de verschillende fasen van de levenscy
clus bhjkt uit tabel 2.8 over Nederland. De sterk gestegen levensverwachting 
heeft belangrijke gevolgen voor de levenscyclus. Er is nu een fasering van de 
levenscyclus mogeüjk voor meer mensen. Men kan zijn leven zo inrichten dat 
men niet meer uitsliütend in het heden hoeft te leven, men kan ook rekenen op 
een toekomst. Dit geldt op verschillende momenten in de levensloop. Er is een 
planning mogeüjk van de levensloop. Het begin van de gezinsfase kan worden 
gepland na een lange voorbereidingsfase in het onderwijs. Na de gezinsfase kan 
men erop rekenen een derde levensfase mee te maken, zonder thuiswonende 
kinderen. Want niet alleen bij de geboorte, maar ook op hogere leeftijd is de 
levensverwachting gestegen. 
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Tabel 2.8: Levensverwachting in verschillende levensfasen, in Nederland 

Maasland Rotter Amster Zuid- Noord- Nederland 
dam dam HoUand Brabant 

ong.1749 1778- 1827- 1827- 1827- 1981 
1785 1831 1828 1828 

Bij geboorte 
Vrouwen 36 33 40 79 Mannen 30 30 39 73 
Vrouwen + 31 32 
mannen 
Op 5-jarige 
leeftijd Vrouwen 47 49 49 75 Mannen 43 46 48 67 
Vrouwen + 45 48 
mannen 
Op 20-jarige 
leeftijd Vrouwen 37 38 37 60 Mannen 32 34 37 54 
Vrouwen + 33 38 
mannen 
Op 50-jarige 
leeftijd Vrouwen 19 19 18 31 Mannen 16 17 17 26 
Vrouwen + 15 20 
mannen 
BfOD 
A. Verduin, "Het gezin in demografisch perspectier; in: Gezinsgeschiedenis, Vier eeuwen gezin 
in Nederland; door GA. Kooy (red.). Assen, Van Gorcum, 1985, blz. 69-110. 
Effecten op de levenscyclus 
Gegeven de ontwikkeling van een verlenging van de onderwijsduur, leidt een 
daling van de kindersterfte mede tot een daling van de vruchtbaarheid'. Dit 
heeft het ontstaan van een lege-nestfase tot gevolgf. Er ontstaat na de geansfa-
se een nieuwe levensfase. Deze lege-nestfase speelt mede een rol in de toene
mende arbeidsparticipatie van vrouwen in de afgelopen dertig jaar. Vrouwen in 
deze levensfase zullen, zeker nu ook het opleidingsniveau is gestegen, zich 
vaker op de arbeidsmarkt aanbieden. Gegeven dit perspectief zal men ook 
eerder geneigd zijn voorafgaand, ook als men nog in de gezinsfase verkeert, te 
büjven werken. 
De stijgende levensverwachting draagt ook bij aan het ontstaan van de lege-
nestfase. Bovendien ontstaat door de verlenging van de levensverwachting de 
'Zie hoofdstuk 4. 
^ e ook paragraaf 3.3.2.2. 
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derde levensfase. De periode dat men niet meer door betaalde arbeid een 
inkomen verwerft, duurt langer. 



3. VERANDERINGEN IN DE LEVENSCYCLUS 

Schema 3,1: Deel van de analyse (zie omlijning) dat in dit 
hoofdstuk wordt behandeld 

MAATSCHAPPELIJKE ACHTERGRONDEN 

i 
VERANDERINGEN IN DE L E V E N S C Y C L U S 

i i 
DEMOGRAFISCHE-
VEROUDERING 

OMVANG VAN C O L L E C T I E V E 
S O C I A L E UITGAVEN 

3.1 Inleiding 
Groei, bloei en verval zijn fasen in het bestaan van alle levende wezens. Door 
de processen van rijping en veroudering ontstaat de levenscyclus. Mensen zijn 
ook onderworpen aan dit biologische proces, maar zij bUjken - in tegenstelling 
tot andere levende wezens van eenzelfde soort - onderling sterk te verschillen 
in de duur van de verschiUende levensfasen en in hun gedrag gedurende deze 
perioden. Het is afhankeUjk van de tijd en de sociale omgeving welke patronen 
van levenscyclussen ontstaan. In deze studie is er aandacht voor de veranderin
gen van de levenscyclussen van de inwoners van westerse landen. In dit hoofd
stuk is er een bijzondere aandacht voor een beschrijving van de gevolgen van 
maatschappeUjke ontwikkehngen, die m het vorige hoofdstuk zijn genoemd. 
Het gaat lüer om: de verlenging van de opleidingsduur in de eerste levensfase, 
de toeneming van de arbeidsparticipatie van vrouwen in de tweede levensfase 
en de verlenging van de derde levensfase. Aan het einde van hoofdsttik 3 
worden hypothesen geformuleerd over de hypothetische effecten van deze 
veranderingen op de demografische veroudering en de omvang van de col
lectieve sociale uitgaven. 
Uitgaande van een globale indeling in drie fasen ziet de levenscyclus van inwo
ners van Westerse landen er als volgt uit. De eerste levensfase valt grotendeels 
samen met de periode van groei. Deze fase is een zorg- en opvoedingsfase van 
kinderen en adolescenten. Dit zijn niet alleen psychologische begrippen die 
verwijzen naar het stadium van de lichamehjke en geesteUjke ontwÜckeling, het 
zijn ook sociale karakteristieken. Ten opzichte van jonge mensen gelden andere 
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verwachtingen dan de verwachtingen waaraan volwassenen moeten voldoen. De 
adolescentie is een overgangsperiode naar de volwassenheid. In dit tweede deel 
van de eerste levensfase krijgen rolverwachtingen ten opzichte van jongeren 
steeds meer de kenmerken van verpUchtingen en rechten behorend bij het 
gedrag van volwassenen. Een opmerkeUjke verandering in de eerste levensfase 
is de toenemende duur van het onderwijs. Deze ontwikkeling heeft zich vooral 
in de afgelopen decennia voorgedaan, maar deze past wel in het verlengde van 
de sterke stijging van de alfabetiseringsgraad in de vorige eeuw*. De verlenging 
van de onderwijsduur heeft, zoals zal bUjken, belangrijke gevolgen voor de hier 
bestudeerde verschijnselen van de demografische veroudering en van de 
omvang van de collectieve sociale uitgaven. 
Op de tweede levensfase is het beeld van de bloei van toepassing. Het is een 
gezins- en arbeidsfase. Men leeft dikwijls samen met een generatiegenoot als 
levensgezel of -gezellin en eventueel ook met kinderen. Bijna alle mannen en 
een aanzienhjk deel van de vrouwen verrichten dan beroepsarbeid. Kenmer
kende sociale posities zijn dus: ouder, echtgenoot of echtgenote en arbeids
kracht. Dit hoofdstuk verbindt de beschrijving van de sociale posities met de 
draaglast en het draagvermogen van het gezin. In het bijzonder is er belangstel
ling voor de toenemende participatie van vrouwen in betaalde arbeid. Deze 
ontwikkeling is hypothetisch van mvloed op het vermogen van vrouwen en 
gezmnen om tijd en aandacht te geven aan de opvoeding van kinderen en aan 
de zorg voor kinderen en hulpbehoevende, bejaarde fsuniUeleden. 
Zoals zal bUjken is het beeld van verval slechts op een deel van de derde 
levensfase van toepassing. In deze levensfase trekt men zich gedeelteUjk terug 
uit het maatschappeUjk leven. Kenmerkende sociale posities zijn dan: grootou
der en gepensioneerde. In hoofdstuk 2 is gewezen op de gestegen levensver
wachting op oudere leeftijd. Hierdoor ontstaat er voor veel mensen een 
langdurige derde levensfase. Niet aUeen de gemiddelde bovengrens van de 
derde levensfase wordt verlegd, maar ook de benedengrens; doordat de 
geleerde vaardigheden verouderen is men steeds vroeger in maatschappeUjk 
opzicht oud. Er ontstaat hierdoor een daling in de leeftijd waarop men de 
arbeidsmarkt verlaat. Dit büjkt uit de cijfers in het nu volgende hoofdstuk. 
Dit hoofdstuk gaat achtereenvolgens op de drie levensfasen a^nderUjk in. Per 
paragraaf zijn achtereenvolgens posities in de privésfeer en m de arbeid aan de 
orde. In de paragraaf over de eerste levensfase is als extra nog een bespreking 
van posities van adolescenten in het onderwijs opgenomen. De beschrijving van 
de veranderingen in de eerste levensfase heeft voomameUjk betrekking op de 
posities van adolescenten. In de tweede levensfase krijgen de veranderingen in 
de posities van vrouwen een bijzondere aandacht. De beschrijving volgt syste
matisch per land de ontwikkeUngen in de periode 1960/1965-1985. De verande
ringen over een langere periode krijgen een schetsmatige behandeling. Deze 
vergeUjking met levenscyclussen in een verder verleden heeft de volgende 
reden. De daling van de vruchtbaarheid, en de groei van de coUectieve sociale 
uitgaven, in de afgelopen decennia zijn een vervolg op, en een gevolg van 
veranderingen die in de bestudeerde landen al aan het einde van de vorige 

^Zie hoofdstuk 2. 
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eeuw zijn ingezet^ Om de achtergronden goed in kaart te kunnen brengen zijn 
dus vergeüjkingen nodig met vroeger tijd. Op verscheidene plaatsen, bij de 
beschrijving van de afzonderlijke fasen van de levenscyclus, worden deze verge
üjkingen dan ook gemaakt. De ontwikkelingen in de afgelopen dertig jaar 
zouden afwijkend kunnen zijn van de voorgaande periode. Ondanks de schom
melingen in de waarden van de bestudeerde variabelen in de loop van de tijd, 
dit geldt in het bijzonder voor de vruchtbaarheid, zal büjken dat er een zekere 
continuïteit is in de ontwikkelingen in de afgelopen honderd jaar. Dit leidt tot 
het zoeken van een antwoord op de vraag of de afwijkende ontwikkelingen in 
de vruchtbaarheid en de omvang van de collectieve sociale uitgaven in de 
afgelopen honderd jaar verband houden met veranderingen in de levenscyclus
sen, die voorafgaand zijn ontstaan. Het zoeken van contrasterende perioden (de 
afgelopen dertig jaar, honderd jaar en vroeger tijd) biedt niet aUeen de moge-
üjkheid het inzicht te vergroten maar is ook een mogeUjkheid eventuele schijn
bare causale samenhangen op te sporen, die men zou kunnen constateren op 
grond van de recente ontwikkelingen. Bij voorbeeld de daling van de vrucht
baarheid in de afgelopen jaren wordt vaak in verband gebracht met ontwikke
lingen die men tegeüjkertijd in de afgelopen jairen meent te onderkennen, zoals 
emancipatie en individuedisering. Men ziet hierbij vaak een causale samenhang. 
Als echter door vergeüjking met vroeger tijd büjkt dat de daling van de vrucht
baarheid al sinds de vorige eeuw gaande is, komt de vraag op of de genoemde 
causale samenhang schijnbaar is. 
De analyse heeft op deze wijze een gelaagde opzet die past in het beeld van 
drie concentrische cirkels. De eerste ckkel omvat de analyse van de afgelopen 
vijfentwintig tot dertig jaar. De grotere, tweede chkel omvat de weergave van 
feiten inzake de veranderingen sinds het einde van de vorige eeuw. Hier wordt 
een zekere continuïteit verwacht, een aansluiting van de ontwikkelingen in de 
afgelopen decennia op de veranderingen in de afgelopen honderd jastf. De 
derde, meest omvattende cirkel heeft betrekking op feiten over de laatste twee 
tot drie eeuwen, waaruit verschillen met de levenscyclussen in de afgelopen 
honderd jaar kunnen büjken. Niet op aUe plaatsen in dit hoofdstuk is het nodig 
en mogeüjk de veranderingen in de levenscyclussen m aUe drie perioden aan de 
orde te steUen. Aan het slot van dit hoofdstuk bevinden zich: 
- enkele samenvattende overzichten van veranderingen in de levenscyclus, die 

onderzoekers op historisch-demografisch gebied hebben samengesteld; 
- een toehchting op de hypothesen over de effecten van veranderingen in de 

levenscyclus op de demografische veroudering en op de coUectieve sociale 
uitgaven^. 

'De daling van de vruchtbaarheid is in Frankrijk zelfs al in de achttiende eeuw begonnen. 
^Relaties b. en d. uit schema 1.1 in paragraaf 1.3. 
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32 Eerste levensfase 

3^.1 Algemeen 
Het gezin is het belangrijkste instituut voor de opvoeding in een leeftijd dat 
mensen veel leren. Gezinsomstandigheden, in het bijzonder de opvoeding in het 
gezin en de welvajut van het gezinshuishouden, zijn in hoge mate van invloed 
op de verdere levensloop, zonder dat deze hierdoor volledig vastligt. Omge
keerd is de opvoedingstaak bepalend voor de samenhang in het gezin. Het feit 
dat gediu-ende een stijgend aantal jaren kinderen in het gezin worden verzorgd 
en opgevoed, heeft als resultaat gehad dat het gezin in psychisch en sociaal 
opzicht sterker een eenheid is geworden. In Nederland leeft omstreeks 1985 
93,6% van de kinderen van O tot 18 jaar in een gezin met twee gehuwde 
volwassenen; 0,6% in een gezin met ongehuwd samenwonende volwassenen en 
5,5% in een eenoudergezin'. Ondanks het frequent voorkomen van echtschei
dingen is de kans dat kinderen met hun natuurhjke ouders opgroeien, nu groter 
dan in pre-industriële samenlevingen^. Toen verloren veel kinderen al jong him 
ouders door overhjden. 
Op de kindertijd volgt de adolescentie, die omstreeks de voltooiing van sexuele 
rijpmg begint. De nu volgende paragrafen over de eerste levensfase hebben 
voomameüjk betrekking op dit deel van de eerste levensfase, omdat de ontwik
kelingen in deze periode een belangrijke invloed uitoefenen op de demografi
sche veroudering en op de omvang van de collectieve sociale uitgaven. Over de 
vraag wanneer de adolescentie als afeonderUjke periode in de levenscyclus is 
ontstaan, is er discussie in de wetenschappeHjke literatuur. Volgens de histori
cus Ariès zou er tot het midden van de achttiende eeuw geen aparte adoles-
centiefase hebben bestaan. Hier is door andere auteurs tegenin gebracht dat de 
adolescentie in de Westerse traditie wel al lange tijd voordien bestond. Dit 
bhjkt uit de bewaking van de zeden in lokale gemeenschappen. Deze bewaking 
was de speciale taak van een leeftijdscategorie die niet tot de kinderen, maar 
evenmin tot de volwassenen behoorde^. 
De duur van de eerste levensfase is afhankelijk van de lengte van de adolescen-
tieperiode. Deze is sterk verschillend per samenleving". Het is moeiüjk in 
westerse samenlevingen een goede schatting te maken van de duiu" van deze 
transitieperiode omdat het emde zo diffuus is. In traditionele niet-westerse 
samenlevingen is er een duideUjke scheidshjn tussen adolescentie en volwassen
heid. Er vinden dikwijls initiatieriten op een bepaalde leeftijd plaats. Na deze 
initiatie treedt de adolescent tot de wereld van de volwassenen toe. In de initia
tierite komt tot uitmg dat er afscheid wordt genomen van de kindertijd en dat 
de volwassenheid op hetzelfde moment begint. Dergehjke riten kunnen bestaan 
'Kuysten en Voets, 1986, blz. 48. 
H^lett, 1977, blz. 3. 
'Zie voor deze discussie onder andere: Qerkx, 1985, blz. 120. 
"TumbuU, 1983, blz. 83. 
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uit het aanbrengen van een bhjvend htteken, besnijdenis, het aannemen van een 
nieuwe naam en een reeks handeUngen die symbohsch ajn voor het weer 
geboren worden. 
De introductie van kinderen in de wereld van de volwassenen ging en gaat in 
westerse samenlevingen op een geheel andere manier. De bovengrens van de 
transitieperiode is hier diffuus. Toch kan wel gesteld worden dat deze gemid
deld van lange duur is. Beide verschijnselen hebben te maken met het feit dat 
in westerse samenlevingen de fysieke groei, de sexuele en de geesteUjke rijping 
als gescheiden ontwikkelingen worden beschouwd. De fysieke groei en de 
sexuele rijping van jongens en meisjes hebben relatief weinig sociale betekenis. 
Zij zijn dUcwijls voltooid lang voor de feiteUjke intrede in de volwassenheid, 
waarvoor vooral een bepaalde verstandeUjke ontwikkeling en sociaal-economi
sche zelfstandigheid zijn vereist. 
In het algemeen geldt voor mannen en vrouwen in economisch meer ontwik
kelde westerse samenlevingen dat scbeidsUjnen tussen kindertijd en volwassen
heid steeds meer vervagen. Er zijn wel formele overgangen (diploma's na een 
schoolopleiding, communie en beUjdenis) maar die doen zich op verschiUende 
leeftijden voor. Bovendien kan een zelfde soort afsluiting voor verschiUende 
jongeren op verschiUende leeftijden plaatsvinden. Tussen 15 en 25 jaar, met een 
uitloop tot 35 jaar, is men m sommige opzichten volwassen en in andere 
opzichten niet. De leeftijden voor de bezetting van tot de volwassenheid beho
rende posities verschiUen in de loop van de tijd en verschiUen per individu. 
Deze verschiUen worden niet in overheersende mate bepaald door verschiUen 
in de biologische en geesteUjke rijping van adolescenten, maar veeleer door 
maatschappeUjke eisen, in het bijzonder het gevraagde onderwijsniveau en de 
vraag op de arbeidsmarkt. 
Er zijn dan verschiUende mogehjkheden om het tijdstip van de overgang naar 
de volwassenheid, dus de tweede levensfase, te bepalen. Er kan wat dit betreft 
uitgegaan worden van het tijdstip waarop de posities in de privésfeer verande
ren. Dan is de huweUjkssltiiting een belangrijk moment. Er kan ook gekozen 
worden voor het begin van de arbeidsparticipatie of voor het moment dat het 
onderwijs is voltooid. Zoals zal bUjken is het moment van zelfstandige vestiging 
in dit hoofdstuk bepalend voor de ordening van de gegevens over de eerste en 
de tweede levensfase. Het moment dat het onderwijs is voltooid, is echter 
gekozen als verklarende factor in de analyse. Op dit laatste tijdstip komt een 
einde aan de periode dat er van ouders wordt verwacht dat zij verantwoorde
Ujkheid dragen voor zorg en opvoeding van adolescenten. De duur van het 
bestaan van dergeUjke rolverwachtingen is hypothetisch bepalend voor het 
vruchtbaarheidsniveau. Deze duur wordt, zoïds zal bUjken, afgeleid uit de 
onderwijsparticipatie van jongvolwassenen. 

Leeftijdsgenoten 
Met de analyse van de veranderingen in de posities van adolescenten in de 
privésfeer, onderwijs en arbeid ontbreekt nog een bespreking van één soort 
positie van adolescenten, die ook belangrijk kan zijn. Dit is nameUjk het 
Udmaatschap van een groep leeftijdsgenoten. In veel samenlevingen vervuUen 
groepen adolescenten maatschappeUjke taken en is het Udmaatschap van derge
Ujke groepen van betekenis voor de voorbereiding op later. Deze kunnen de 



49 
taken van gezinshuishoudens overnemen en de draaglast verhchten die in 
hoofdstuk 4 als hypothetische verklaring wordt genoemd van de ontwikkelingen 
in de vruchtbaarheid. In deze inleidende paragraaf volgen nu nog enkele 
opmerkingen over deze leeftijdsgroepen. Veranderingen in de eventueel hierin 
bezette posities komen m volgende paragrafen op enkele plaatsen wel aan de 
orde, maar spelen geen systematische rol in de voorgenomen analyse. 
Het is denkbaar dat in de transitieperiode leeftijdsgenoten taken vervullen voor 
de voorbereiding op de tweede levensfase. Eisenstadt heeft aangetoond dat 
leeftijdsgroepen van adolescenten ontstaan in samenlevingen waar het gezins
huishouden niet centraal staat in de maatschappeUjke arbeidsverdeling'. In 
dergeUjke samenlevingen kan de jonge generatie niet voldoende kennis en 
vaardigheden opdoen in gezinshuishoudens, maar zijn er aparte leeftijdsgroe
pen die een deel van de maatschappeUjke sociaUsatie overnemen. Deze groe
pen kunnen voor de jeugd een koppeling bieden tussen het gezin en andere 
maatschappeUjke instituties, bij voorbeeld de economie waar men een inkomen 
moet verwerven of de poütiek waar men moet kunnen functioneren als staats
burger. 
Jeugdige leeftijdsgroepen vervulden voorheen in westerse samenlevingen een 
bepaalde sociale functie: controle op het gedrag van leeftijdsgenoten, maar ook 
op dat van volwassenen. Deze functie wordt nu niet meer door hen vervuld. 
Adolescenten bezetten in moderne westerse samenlevingen niet meer de 
sociale positie van handhaver van sociale normen voor partnerkeuze en sexueel 
gedrag van de eigen leeftijdsgroep en van volwassenen. Een voorbeeld van het 
laatste uit de traditionele westerse, agrarische samenleving is het brengen van 
schande over een oudere man die met een zeer jonge vrouw huwt, en die deze 
schande slechts kan voorkomen door de plaatseUjke jeugd feesteUjk te ontha
len. In moderne westerse samenlevingen zijn jongeren veeleer overtreders van 
sociale normen, wat mede het gevolg is van hun experimenterend gedrag. 
Eisenstadt constateert ook dat jeugdgroepen in moderne samenlevingen geen 
externe taken meer vervuUen^. De functie van leeftijdsgroepen, als zij naast de 
school voorkomen, is intern gericht: het bieden van een zekere bescherming, in 
het bijzonder als het ouderhjk gezin hier niet toe in staat is. Zo kan met name 
de rol van jeugdbendes ook worden gezien^. Het deviante gedrag dat dergeUjke 
groepen dikwijls vertonen kan aUeen worden gezien als een voorbereiding op 
het volwassen leven, als men aanneemt dat de leden een criminele toekomst 
tegemoet gaan. In eUc geval is het bestaan van dergehjke leeftijdsgroepen 
eerder een verzwaring dan een verUchting van de taken van het ouderhjk gezin. 

'Eisenstadt, 1971. 
hbid., blz. 289. 
'Zie ook Thiasher, 1936; Cohen, 1955. 
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322 Posities van adolescenten in de privésfeer 
De adolescentie is een periode van onzekerheid, een overgang van de zekerhe
den van het ouderhjk gezm naar de onbekende sociale posities die de adoles
centen later, in de tweede levensfase, willen of moeten gaan bezetten. Er is 
langdurig onzekerheid over de verwachtingen waaraan voldoen moet worden in 
de latere posities in de privésfeer en in de arbeid. Het is daardoor niet duide-
hjk wanneer de socialisatie is voltooid, wanneer men met andere woorden 
volwassen is. Deze onzekerheid is er bij de adolescenten zelf, maar ook bij 
degenen die hen voorbereiden op latere sociale posities: ouders, leraren en 
jeugdwerkers. 
In hoofdstuk 2 is toegeUcht dat westerse gezinspatronen gepaard gaan met een 
opvoedingspraktijk die de alfabetisering en de industrialisering begunstigt. Dit 
neemt niet weg dat er grenzen zijn aan de mogehjkheden van gezinnen om 
adolescenten op latere sociale posities voor te bereiden. Het is een kleine kring 
volwassenen waarmede adolescenten intensief contact hebben: de ouders en 
grootouders, enkele famiheleden en leraren. Wat het betekent ouder, partner 
of werknemer in een bedrijf te zijn zullen zij later zelf op experimentele wijze 
moeten leren. In de transitieperiode is het moeiüjk inzicht te krijgen in de 
rolverwachtingen die bij de sociale posities van volwassenen behoren, doordat 
duidehjke voorbeelden ontbreken. 
Het diffuus karakter van de overgang naar de tweede levensfase neemt in de 
moderne tijd in westerse samenlevingen toe. Het is bij de geboorte steeds 
minder duideüjk wat de kinderen later gaan doen, op welke posities in de 
arbeid zij precies voorbereid moeten worden. Arbeidsposities moeten verwor
ven worden door het leveren van prestaties in het onderwijs en in een leertijd, 
als men begint met het verrichten van arbeid. Het vinden van een geschikte 
partner en de huweüjkssluiting zijn evenmin vanzelfsprekend, maar dat was het 
in vroeger tijd ook niet. Toen hadden zelfs minder mensen een partner in de 
tweede levensfase. 
Een en ander betekent dat de maatschappeUjke voorbereiding vereist dat steeds 
meer contacten buiten het ouderhjk gezin worden gelegd door de jongvolwasse
nen. In de adolescentie worden de banden met de gemeenschap, buiten het 
ouderhjk gezm bij het ouder worden, sterker. In sommige niet-westerse 
samenlevingen verminderen tegeüjkertijd de contacten met het ouderUjk gezin. 
Dit is over het algemeen in moderne westerse samenlevingen in mindere mate 
het geval. De kwaliteit van de langdurige zorg en opvoeding in het gezin heeft 
hier al lange tijd een grote betekenis bij de voorbereiding op de volwassenheid. 
In de loop van de transitieperiode gedragen adolescenten zich steeds meer als 
volwassenen. Jongeren kimnen al langdurig sexuele relaties hebben als zij nog 
thuis wonen. Zij kunnen het ouderüjk huis uitgaan en zelfstandig alleen, of 
eventueel samen met een partner, huisvesting zoeken. Het huweüjk en het 
krijgen van kinderen vinden dikwijls pas veel later plaats. Vanuit het ouderüjke 
"gezin van oriëntatie" is er een lang durende overgang naar het eigen "gezin van 
de procreatie". In de Westeuropese traditie is de transitieperiode lang. Nieuw is 
echter de büjvende band met het ouderüjk gezin. Deze ontwikkeling staat los 
van de meerderjarigheidsgrens, die bij voorbeeld in Nederland vroeger veel 
hoger is geweest dan de nu geldende grens van 18 jaar. Bij het bereiken van de 
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meerderjarige leeftijd eindigt de ouderlijke macht, In Nederland werd de 
meerderjarigheid, na een stijging in de late Middeleeuwen en in het begin van 
de moderne tijd, op 25 jaar gesteld'. Hierna is in de loop van de tijd de 
meerderjarigheidsgrens gedaald en dus ook de duur van de ouderhjk macht 
afgenomen, terwijl de duur van de ouderüjke verantwoordehjkheid is toegeno
men. 
Huwelijkssluiting 
Tabel 3.1: Gemiddelde leeftijd van mannen bij het eerste huwelijk 

1960 1965 1970 1980 1985 Verschil 
1965-1985 

België 25,8 25,2 24,4 24,7 25,5 0,3 
Bondsrepubliek 25,9 26,0 25,6 26,1 27,2 1.2 
Denemarken 26,0 24,9 25,1 27,5 29,0 4,1 
Frankrijk 26,1 25,1 24,4 25,2 26,4 1,3 
Verenigd Koninkrijk 25,7 25,1 24,5 25,2 25,8 0,7 
Nederland 26,8 25,8 24,8 25,5 26,7 0,9 
gem. 26,1 25,4 24,8 25,7 26,8 1.4 
st.dev. 0,36 0,40 0,44 0,91 1.14 1.24 

Bron 
Eurostat, Bevolkingsstatistiek 1988; Luxemburg, 1988. 
De huweüjkssluiting markeert het einde van de transitieperiode, wat betreft de 
sociale posities van jongvolwassenen in de privésfeer van het ouderüjk gezin. 
Het samenleven is echter steeds meer een alternatief voor het huweüjk, 
waardoor het cijfer over huweüjkssluitingen geen voUedig betrouwbare indicatie 
meer is van de ontwikkeüng in de bezetting van sociale posities in het begin 
van de tweede levensfase. Met enig voorbehoud worden daarom tabeUen 3.1 en 
3.2 gegeven. Deze bieden een overzicht van de gemiddelde leeftijd van het 
eerste huweüjk van respectieveüjk mannen en vrouwen. 

'aerkx, 1985, blz. 113. 
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Tabel 3.2: Gemiddelde leeftijd van vrouwen bij het eerste huwelijk 

1960 1965 1970 1980 1985 Verschil 
1965-1985 

België 23,4 22,6 22,4 22,3 23,3 0,7 
Bondsrepubliek 23,7 23,7 23,0 23,4 24,6 0,9 
Denemarken 22,9 22,3 22,8 24,8 26,3 4,0 
Frankrijk 23,5 22,6 22,4 23,0 24,3 1,7 
Verenigd Koninkrijk 23,3 22,7 22,4 23,0 23,8 1,1 
Nederland 24,5 23,5 22,9 23,2 24,5 1,0 
gem. 23,6 22,9 22,7 23,3 24,5 1,6 
st.dev. 0,49 0,51 0,26 0,76 0,93 1,13 

Bn3D 
Eurostat, Bevolkingsstatistiek 1988; Luxemburg, 1988. 
De gemiddelde huwelijksleeftijd van vrouwen en maimen is het hoogst in 
Denemarken en het laagst in België. De huwehjksleeftijd is in Denemarken het 
meeste gestegen. De verschillen tussen de landen nemen in de loop van de tijd 
toe. Gemeenschappehjk hebben de landen echter de ontwikkehng dat de 
gemiddelde huwelijksleeftijd na een dahng weer is gaan stijgen. De knik in de 
ontwikkeling in de jaren zeventig kan in verband worden gebracht met de 
verslechtering van de economie. Een ongunstig economische toekomstperspec
tief beïnvloedt de huwehjksleeftijd. Dit is echter niet de enige en misschien ook 
niet de belangrijkste factor. In de jaren zeventig is de onderwijsparticipatie 
toegenomen, evenals het samenwonen voorafgaand aan het huweüjk. De 
toenemende duur van het onderwijs is van grote betekenis. Sinds de jaren 
zestig volgt het grootste deel van de adolescenten onderwijs. Er ontstaat een 
uitstel van het bereiken van economische onafhankehjkheid van de ouders en 
van de bezetting van posities in de tweede levensfase (huweüjk, stichten gezin). 
Voorafgaand ontstaat de praktijk van het samenwonen, wat mede mogehjk is 
door de nieuwe, betrouwbare anticonceptiva'. Uit een mtemationale vergeüj
king door Höpflinger büjkt dat er een sterke negatieve correlatie is tussen de 
percentages studenten in de leeftijdscategorie 20-24 jaar en de frequentie van 
eerste huwehjken in deze leeftijdscategorie^. Men kan dit als volgt mterprete-
ren. De rolverwachtingen die zijn verbonden aan de sociale positie van leerling 
of student verbieden ouderschap en huweüjk. De ontwikkeüngen van uitstel van 
geboorte en huweüjk zijn veeleer hiervan een gevolg, dan van de veronderstelde 
toenemende autonomie van jongeren die op grond van het laatste voor het 
alternatief van samenleven zonder kinderen zouden kiezen. Op grond van een 
onderzoek naar de levensloop van Duitse vrouwen trekken Blossfeld en 

'Zie voor de introductie hiervan in Westeuropese landen sinds de jaren zestig: Van de Kaa, 1987, 
blz. 26 e.v. 
Ĥöpflinger, 1987, blz. 230 e.v. 
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Jaenichen' de conclusie dat het uiterst onwaarschijnhjk is dat de toenemende 
economische onafhankehjkheid van vrouwen, als een resultaat van beter 
onderwijs en toenemende kansen op de arbeidsmarkt, een belangrijke factor 
zijn voor veranderingen in de frequentie van huweüjkssluitingen, huwehjksleef
tijd en leeftijd van moederschap. De veranderingen in deze demografische 
gegevens staan los van de groei van de economische onafhankehjkheid van 
vrouwen. Blossfeld en Jaenichen wijzen ook op het bestaan van normatieve 
verwachtingen die inhouden dat jonge mensen die nog naar school gaan niet 
horen te trouwen. 
Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de verschuivmg van de huwehjks
leeftijd naar boven. Ook in vroeger tijd kwamen schommelingen in de huwe
hjksleeftijd voor. Dit cijfer had echter in het algemeen een relatief hoog niveau 
(zie tabel 3.3 over Nederland). De recente stijging in de huwehjksleeftijd sinds 
1970 büjkt op de langere termijn bezien weinig opmerkeüjk. Het niveau van na 
de Tweede Wereldoorlog is in 1985 nog niet bereikt. 
Tabel 3.3: Gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen bij sluiting van het eerste huwelijk, in 

Nederland, in de periode 1850-1985 

1850/ 1885 1910 1940 1946 1985 
1854 

Mannen 29,1 28,0 28,2 27,8 28,9 26,7 
Vrouwen 27,2 26,0 26,3 25,7 26,0 24,5 

Bron 
W.B.M. Faessen, "Bevolking, gezin en huishouden in Nederland sinds 1829"; in: Maandstatistiek 
Bevolking, 1987, nr. 1. blz. 17-20. 
Traditioneel is de Westeuropese huwehjksleeftijd hoog. Bovendien büjft een 
relatief hoog percentage vrouwen en mannen ongehuwd. Dit was vooral in 
vroeger tijd het geval. Het huweüjk was toen zeker niet voor iedereen wegge
legd. Dit was een gevolg van de traditie van het leven in een enkelvoudig 
gezinshuishouden. Gehuwden moesten in principe sociaal-economisch zelfstan
dig kunnen zijn. Als jongvolwassenen hiertoe niet m staat waren verviel, althans 
in de periode voorafgaand aan het ontstaan van een verzorgingsstaat die een 
ieder een inkomensgarantie bood, de mogeüjkheid te huwen. 
De schommelingen in de huwehjksleeftijd, en in het aantal huwehjken dat 
wordt gesloten, houden verband met de leeftijd waarop economische zelf
standigheid wordt bereikt. Vroeger was dit voor velen pas het geval, nadat men 
een aantal jaren in een ander huishouden dan het ouderüjk gezin dienst had 
genomen of in de leer was gegaan. Er was een verband met de inkomens die 
men kon verdienen. Uit onderzoek naar de ontwikkehng van de huwehjksleef
tijd m Amsterdam büjkt dat bij ongunstige economische omstandigheden de 
huwehjksleeftijd steeg: van 24,5 jaar voor vrouwen m 1626/1627 naar 27,8 jaar 
'Blossfeld en Jaenichen, 1990, blz. 13-15. 



54 
in 1116/1111. De overeenkomstige cijfers voor mannen waren 25,7 jaar en 28.6 
jaar'. Uit onderzoek in Engeland blijkt dat tussen de 16e en de 19e eeuw het 
relatieve aantal gehuwden parallel hep met de ontwikkelingen in de lonen, met 
een vertraging van perioden van 30 jaarl Kennehjk duurde het enige tijd 
voordat de levensloop zich bij de veranderde economische omstandigheden had 
aangepast. De stijging van de huwehjksleeftijd sinds de jaren zeventig valt 
echter vooral te verklaren uit de nu lange opleidingsperiode en niet uit ongun
stige economische omstandigheden. 
Ondanks de schommelingen bhjkt er op de langere termijn een grote continu
ïteit te zijn. Als het begm van de adolescentieperiode wordt gelegd bij de 
menarche en het einde bij het huwehjk, dan bhjkt er in drie eeuwen weinig te 
veranderen. Uit de ontwikkelingen in Duitsland bhjkt althans dat de duur van 
deze periode in de jaren zeventig van deze eeuw, net als in de 17e eeuw 10,9 
jaar is'. De huwehjksleeftijd is in de jaren zeventig lager dan in de 17e eeuw. 
De leeftijd van de menarche is echter ook gedaald. Over de menarche bhjkt uit 
Engelse gegevens een vergehjkbare ontwikkeling. Deze is sinds ongeveer 1890, 
toen de leeftijd hiervan nog 15,5 was, gedaald naar 14,5 jaar in 1920 en 13,3 
jaar in de jaren zestig". 
Gaan samenwonen 
Uit verscheidene onderzoeken in Nederland bhjkt dat het samenwonen relatief 
veel voorkomt onder hoog opgeleide jongeren en jongeren die nog een oplei
ding volgen^. Gezien de langere duur van het onderwijs is het dan niet verwon-
derhjk dat een stijgend aantal jongeren samenwoont voorafgaand aan het 
huwehjk, maar soms ook in plaats hiervan. Dit bhjkt ook uit een onderzoek in 
Nederland in 1984. Toen is aan een representatieve steekproef uit de Neder
landse bevolking van 18-54 jaar gevraagd, op welke manier men aan een eigen 
huishoudenscarrière is begonnen. De antwoorden worden in tabel 3.4 weerge
geven. Overigens is het niet zo dat het samenwonen beperkt is tot studenten. In 
een samenleving waar adolescenten een lange periode onderwijs krijgen, wordt 
de econonomische zelfstandigheid laat bereikt. Dit geldt ook voor jongeren die 
vroeg het onderwijs verlaten en gaan werken. Hun inkomens zullen in een 
samenleving waar hoge opleidingsniveaus worden gevraagd relatief laag zijn. 
Ook voor hen kan het samenwonen voorafgaan aan het huwehjk. Verder is het 
opmerkehjk dat ook onder de hogere leeftijdscategorieën, die de economische 
zelfstandigheid hebben bereikt, een toenemend aandeel samenwoont*. 
'Verduin, 1985, blz. 91. 
Val l , 1983, blz. 15. 
^Zie de tabel in 3.5.1 over de levenscyclus van vrouwen in Duitsland. 
"Laslett, 1977, blz. 215. 
^Langeveld, 1985, blz. 27. 
*Zie paragraaf 3.3.2.1. 
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Tabel 3.4: Personen die aan een eigen huishoudenscarrière zijn begonnen, naar hun eerste 

huishouden, leeftijd en sexe, in 1984 

Huwelijk Ongehuwd Alleen- Overige' Totaal N 
samen- staande percen-
wonen tage 

Manrun 
18-24 17,3 19,2 44,3 19,2 100 51 
25-34 44,9 13,2 30,5 11,4 100 218 
35,44 51,2 7,5 27,7 13,6 100 214 
45-54 51,2 3,7 24,1 21,0 100 161 
Toual 46,3 9,4 29,1 15,2 100 644 
Vrouwen 

15,2 
18-24 30,7 25,0 28,4 15,9 100 89 
25-34 55,7 16,5 12,6 15,2 100 231 
35-44 66,3 3,9 16,1 13,7 100 204 
45-54 62,7 2,5 15,2 19,6 100 158 
Totaal 57,3 10,6 16,3 15,8 100 680 

a De categorie "overige" omvat onder andere: gaan varen, in de verpleging en als beroepsmili
tair gaan werken, en deel uitmaken van een woongroep. 

Bron 
L.Th. van Leeuwen, "Leefvormen en individuele levensloop in sociaal-demografisch perspectief"; 
in: Sociologisch en antropologisch jaarboek 1987; door W.EA. van Beek e.a. (red.), Deventer, 
Van Loghum Slaterus, 1987, blz. 130-147. 

De toenemende duur van de periode dat adolescenten bij hun ouders wonen 
Hoewel vermoedelijk velen, als zij samenwonen, nog regelmatig een beroep 
zullen doen op het ouderUjk gezin, zal toch een deel op dat moment zelfstandig 
zijn. Uit gegevens over Nederland bUjkt dat in 1985 de gemiddelde leeftijd 
waarop meisjes zelfstandig gaan wonen 22,2 jaar is, terwijl deze leeftijd voor de 
jongens op 24,8 jaar Ugt. Van de vrouwen van 25 jaar woont nog 10% thuis; bij 
de mannen geldt dat percentage pas vanaf 29 jaar. De jongeren die zelfstandig 
gaan wonen doen dat aUeen of samen met anderen. Ruim 1/3 van zowel de 
jongens als de meisjes bUjkt aUeen te gaan wonen, terwijl 2/3 samen met 
anderen een huishouding begint. Van degenen die met een partner samen gaan 
wonen, kiest 58% van de jongens en 64% van de meisjes voor het ongehuwd 
samenwonen'. In tabel 3.5 staat een overzicht van het percentage adolescenten 
dat nog bij de ouders woont. Bij dit overzicht valt aan te tekenen dat ook de 
adolescenten die niet meer bij hun ouders wonen van hen afhankeUjk kunnen 
zijn. Dit, in tegenstelling tot vroeger tijd toen adolescenten die elders in dienst 
of in de leer gingen niet aUeen geen beroep meer deden op het gezmsinkomen, 
maar ook hieraan nog konden bijdragen door een deel van him inkomen aan 
Visser, 1988. 
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hun ouders te geven'. Uit recente gegevens over Groot-Brittannië büjkt dat 
bijna aUe inwonende jongeren van 18-24 jaar kostgeld betalen: 97% van de 
maimen en 93% van de vrouwen. Dit kostgeld is echter zelden voldoende voor 
de gemaakte kosten^. Ook bij oudere adolescenten bhjven de relaties met de 
ouders dus nog gebaseerd op rolverwachtingen ten opzichte van ouders als de 
verzorgenden. 
Tabel 3.5: Percentages van leeftijdscategorieën adolescenten die bij de ouders wonen, naar 

geslacht, 1982 

Bondsrepubliek Denemarken Frankrijk Verenigd Nederland 
Koninkrijk 

% 
Mannen 16-17 98 89 94 100 98 
18-19 84 71 81 93 96 
20-21 80 33 70 70 82 
22-24 29 20 38 43 38 
N 269 161 183 192 152 
Vrouwen 
16-17 92 100 97 88 98 
18-19 68 47 82 68 88 
20-21 48 20 45 35 48 
22-24 20 2 14 16 12 
N 224 149 167 194 168 

BrOD 
K E . Kieman, "Leaving Home: Living Arrangements of Young People in Six West European 
Countries"; in: European Journal of Population, Vol. 2, 1986, blz. 177-185. 
Het is in historisch opzicht niet bijzonder dat jongvolwassenen bij hun ouders 
bhjven wonen; dat kwam vroeger ook wel voor. De duiu- van de periode dat 
men bij de ouders woont neemt echter toe. Dit bhjkt lüt een enquête in 
Nederland m 1984, waarin is gevraagd of men gedurende de gehele jeugd bij 
haar of zijn ouders heeft gewoond. Uit tabel 3.6, waarin de antwoorden op 
deze vraag staan, volgt dat de leden van de oudere generaties vaker niet hun 
gehele jeugd bij de ouders hebben gewoond. Bij deze tabel kan als aanvuUende 
informatie worden gegeven, dat de oorzaken van het niet bij de ouders wonen 
onder andere kunnen zijn: wonen bij famihe, deel uitmaken van een pleeggezin, 
opname in een kindertehuis, etcetera. 
'Aan de andere kant is het waarschijnlijk overdreven het belang van deze bijdragen zo hoog in te 
schatten dat de verwachting van een hoog inkomen van elders werkende kinderen zou bijdragen 
tot een hoog kindertal, zoals Caldwell veronderstelt (Caldwell, 1980, blz. 180). Als dit een rol zou 
spelen dan zou de vruchtbaarheid sinds het einde van de vorige eeuw gestegen zijn in plaats van 
gedaald. Het is in elk geval interessant nader te onderzoeken welke omvang de inkomensover
drachten hadden tussen adolescenten en ouders, in vroeger tijd en in het heden. 
^Allatt, 1988, blz. 20. 
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Tabel 3.6: Percentage van de leeftijdscategorie 18-54 jaar dat als kind niet de gehele jeugd bij 

de ouders heeft gewoond, maar meer dan één jaar bij de ouders is weggeweest 

Mannen Vrouwen 

18-24 jaar 2,6 5,5 
25-34 5,6 10 
35-44 17,4 8,3 
45-54 16,1 10,1 
Totaal 10,1 8,5 

Bron 
L.Th. van Leeuwen, "Leefvormen en individuele levensloop in sociaal-demografisch perspectier; 
in: Sociologisch en antropologisch jaarboek 1987; door W.EA. van Beek e.a. (red.), Deventer, 
Van Loghum Slaterus, 1987, blz. 130-147. 

In tabel 3.7 wordt een overzicht gegeven van de sociale posities van jongeren in 
de transitieperiode m de Franse stad Rehns in 1802. Uit de cijfers m tabel 3.7 
zijn enkele kenmerken van de westerse traditie in de negentiende eeuw en in 
de hieraan voorafgaande tijd af te leiden: het tot op relatief hoge leeftijd 
ongehuwd bhjven en het in de adolescentie dikwijls dienst nemen in een ander 
huishouden. Er werd geen huwehjk gesloten als men economisch nog niet 
zelfstandig was. Het huwehjk vond dikwijls niet plaats vanuit het ouderhjk huis 
en huwehjken kwamen, en komen nog steeds, op relatief hoge leeftijd tot stand. 
Adolescenten verheten vaak het ouderhjk huis lange tijd voorafgaand aan het 
huweüjk. In het verleden vertrokken veel kinderen al op jonge leeftijd om 
elders in een huishouden te gaan helpen of m de leer te gaan. In huishoudens 
woonden hierdoor bedienden die niet tot de famüie behoren. Het gevolg, en 
ook de maatschappeUjke functie van dit verschijnsel, was dat er betrekkehjk 
gemakkeüjk arbeidskrachten geworven konden worden in hiüshoudens die door 
hun nucleah-e opzet (slechts bestaande uit een ouderpaar en kinderen) minder 
geschikt waren voor bepaalde economische activiteiten, in het bijzonder 
agrarische arbeid. 
Het op relatief jonge leeftijd verlaten van het ouderhjk huis, om in een ander 
huishouden dienst te nemen, komt niet meer voor. In gebieden waar men op 
relatief late leeftijd het ouderhjk huis verüet, zoals in het kustgebied van 
Nederland', begon men toch al op jonge leeftijd met betaalde arbeid. Deze 
veranderingen dmden er op dat het ouderhjk gezin nu, in tegenstelling tot voor
heen, gedurende de gehele adolescentie verantwoordehjkheid heeft voor zorg 
en opvoedmg. 

'aerkx, 1985, blz. 114. 
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Tabel 3.7: Posities adolescenten in huishoudens in Reims, 1802, gepercenteerd op de overeen

komstige leeftijdscategorieën 

Vrouwen Mannen 
15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29 

Dochter/zoon 76 32 18 62 40 40 
Inwonend bij 7 8 5 5 5 4 
familie 
Dienstbode, 11 29 20 27 21 8 
knecht, leerling 
Gehuwd, hoofd 1 24 49 2 26 45 
eigen huishouden 
(niet alleenwonend) 
Woont alleen 2 7 8 2 7 0 
Overige 3 1 - 2 1 3 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bron 
A. Fauve-Chamoux, T h e importance of women in an uiban environment: the example of the 
Rheims household at the beginning of the Industrial Revolution"; in: Family forms in historie 
Europe; door R. Wall (red.), Cambridge, Cambridge University Press, 1983, blz. 1-63. 

323 Arbeidsparticipatie 
In de periode 1965-1985 is volgens tabel 3.8 de arbeidsparticipatie van jonge
ren, m de leeftijdscategorie 15-19 jaar, in de Bondsrepubliek, Frankrijk en 
Nederland sterk afgenomen. In het Verenigd Koninkrijk heeft zich een tegen
gestelde ontwikkeling voorgedaan. In de categorie 20-24 jaar is de arbeids
participatie bij de mannen in de vier landen dalend. In dezelfde leeftijdscate
gorie is er daarentegen bij de vrouwen m Nederland en het Verenigd Konink
rijk een stijgende tendens in de participatie. De arbeidsparticipatie van vrouwen 
in deze leeftijd stabiliseert zich echter in de BondsrepubUek en Frankrijk. Het 
sterk afwijkende patroon van arbeidsparticipatie in het Verenigd Koninkrijk 
heeft, zoals zal bUjken in de volgende paragraaf, een keerzijde in de onder
wijsparticipatie. 
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Tabel 3.8: Arbeidsparticipatie van jongeren, naar geslacht, in de periode 1965-1985, als 

percentage van de betreffende leeftijdscategorie 

Bonds
republiek 

Frankrijk Verenigd 
Koninkrijk" 

Nederland 

Vrouwen, 15-19 jaar 1965 68,0 42,5 60,2 Vrouwen, 15-19 jaar 
1975 50,0 23,4 59,7 37,2 
1985 39,0 12,6 70,7 25,1 

Mannen, 15-19 jaar 1965 68,2 52,0 64,2 -
1975 55,0 30,0 62,5 30,9 
1985 46,2 19,6 73,6 22,1 

Vrouwen, 20-24 jaar 1965 70,4 61,6 61,9 -
1975 67,7 67,4 63,9 60,7 
1985 69,2 66,0 68,7 71,6 

Mannen, 20-24 jaar 1965 86,6 87,2 92,9 -Mannen, 20-24 jaar 
1975 78,7 81,4 86,4 79,3 
1985 76,8 77,7 84,9 74,2 

Totaal, mannen en 1965 73,8 67,1 75,1 -
vrouwen, 15-24 jaar 1975 62,6 50,6 68,8 51,8 vrouwen, 15-24 jaar 

1985 58,5 44,6 74,9 48,6 

a De jongste leeftijdscategorie, onder de gegevens over het Verenigd Koninkrijk, heeft een iets 
hogere benedengrens, namelijk 16 jaar in plaats van 15 jaar. 

OECD, Labour Force Statistics 1962-1984; Parijs, 1984; OECD, Labour Force Statistics 1965-
1985; Parijs, 1987. 

In pre-industriële westerse samenlevingen werden kinderen dikwijls al heel 
vroeg, tussen het 7e en 14e levensjaar in het arbeidsproces opgenomen'. Zij 
verheten vaak het ouderhjk huis om elders m dienst te gaan. Jongeren waren 
vaak huishoudehjk personeel. Volgens schattingen had in Nederland in het 
midden van de zeventiende eeuw 10-20% van alle huishoudens minstens één 
hulp m de huishouding of in het bedrijf. Deze hulpen waren dikwijls in de 
famiüekring opgenomen^. In de loop van de 19e eeuw schoot de leeftijd waarop 
kinderen het ouderhjk huis verheten naar boven. Sinds de industriahsering 
verheten kinderen niet meer op jonge leeftijd het ouderhjk huis, om elders m 
een huishouden te worden opgenomen en daar te helpen of in de leer te gaan. 
Laslett geeft als schatting, op basis van studies in Engeland, Frankrijk, Neder
land en de Scandinavische landen, dat in de pre-industriële tijd 4/5 van de 
mannehjke bedienden en 2/3 van de vrouwehjke bedienden adolescenten 
waren^. 2/5 van de adolescenten werd volgens hem bediende". De laatste 
schattmg van Laslett is gebaseerd op momentopnames, zoals die in onder
staande tabel 3.9 zijn gegeven. Vermoedehjk was het feitehjk aantal adolescen-
'De Regt, 1988, blz. 403. 
^Schama, 1988, blz. 457. 
^Laslett, 1977, blz. 31-34. 
"ibid., blz. 43. 
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ten dat op een gegeven moment het huis verhet hoger dan de schatting van 
Laslett aangeeft. Bij een grote mobihteit van deze leeftijdscategorie zal op een 
gegeven moment een omvzmgrijke categorie in het ouderüjk huis worden 
aangetroffen, die echter in feite daar een relatief korte tijd verbüjft. 
Tabel 3.9: Personeel als percentage van de totale leeftijdsgroep in vroeger tijd, naar geslacht 

Denemarken: 
enkele landelijke 
gebieden, gemid
delde over 1787 
en 1801 
Matmen Vrouwen 

België: 
9 Vlaamse dorpen 
in 1814 

Mannen Vrouwen 

Verenigd Koninkrijk: 
6 Engelse gemeen
schappen, 1599-1796 

Mannen Vrouwen 

10-14 jaar 36 26 14 5 5 4 
15-19 52 50 38 31 35 27 
20-24 56 51 48 36 30 40 
25-29 43 28 35 25 15 15 
30-39 a b 23 6 6 7 
40^9 6 5 8 2 2 2 

a 30-34 jaar 23%; 35-39 jaar 14%. 
b 30-34 jaar 13%; 35-39 jaar 6%. 
Bron 
J. Hajnal, T w o kinds of pre-industrial household formation system'; in: Family forms in historie 
Europe; door R. Wall, J. Robin en P. Laslett (red.), Cambridge, Cambridge University Press, 
1983, blz. 94. 

Een vergeüjking van de uitkomsten in tabel 3.9 met die van tabel 3.8 leidt op 
het eerste gezicht tot de conclusie dat de arbeidspartidpatie van adolescenten 
in de hogere leeftijdsklassen, in de negentiende eeuw en in de voorafgaande 
tijd, niet hoger was. Tabel 3.9 geeft echter wel aUe personen in dienstverband 
weer, maar niet aUe arbeidskrachten. De jongeren die zich zelfstandig hadden 
gevestigd of in het ouderüjk gezin arbeid verrichtten, zijn niet meegeteld. Dit 
betekent dat de arbeidsparticipatie van jongeren vroeger groter was. 
32.4 Deelneming aan onderwijs 
Het gezin staat niet alleen voor de opvoedingstaak. Volwassenen buiten het 
gezin kunnen bij de begeleiding van de groei naar volwassenheid een belangrij
ke rol vervuUen. In traditionele niet-westerse samenlevingen is het begeleiden 
van adolescenten een speciale taak van volwassenen die niet tot het ouderüjk 
gezm behoren. In de moderne westerse samenleving is deze functie tot op 
zekere hoogte door de school en het jeugdwerk overgenomen. Vooral de 
voorbereiding op arbeid geschiedt m hoge mate door de school. Er is een 
leerphcht tot het volgen van dagonderwijs, beginnend op jonge leeftijd, die van 
lange duur is en voor veel jeugdigen ook nog wordt gevolgd door een aantal 
jaren niet verpücht dagonderwijs. 
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Al betrekkelijk snel in het begm van de eerste levensfase begint de leerphcht. 
Deze maatschappehjke sturing van de eerste levensfase kan voor sommige 
kmderen in conflict komen met hun hchamehjke en geestelijke rijpmg. Sommi
ge kinderen zijn bij het ingaan van de leerphcht wel aan de school toe, andere 
waren al eerder hiervoor rijp en weer andere kinderen zijn er dan nog niet aan 
toe. Deze gehjke behandehng van kinderen op ongehjk niveau van ontwikkeling 
kan tot problemen leiden. Hierin wordt dan weer door speciaal onderwijs 
voorzien. Aan het begin van de levenscyclus, maar zoals zal bhjken komt dit 
ook later in het leven voor, zijn de gestelde rolverwachtingen dus niet altijd in 
overeenstemming met de individuele, hchamehjke en geestehjke mogehjkhe
den van de bezetters van sociale posities. De verwachtingen ten opzichte van 
schoolkinderen kunnen te hoog of te laag zijn. 
Tabel 3.10: Percentage van verschillende jongere leeftijdscategorieën dat in het deeltijdonderwijs 

of dagonderwijs participeert 

15-19 jaar 20-24 jaar 
1960 1984/ Verschil 1960 1984/ Verschil 

1986 1960-
1984/1986 1986 1960-

1984/1986 

België 37,9 71.4 33,5 6,0 17,2 11,2 
Bondsrepubliek 34,7 88,3 53,6 6,9 24,1 17,2 
Denemarken - 74,6 - - 26,9 . 
Frankrijk 32,5 70,9 38,4 7,3 15,1 7,8 
Verenigd 16,6 46,9 30,3 4,9 9,9 5,0 
Koninkrijk" 
Nederland 30,6 72,7 42,1 5,8 19,1 13,3 
gem. 30.5 70,8 39,6 6,2 18,7 10,9 
st.dev. 7,34 12,22 8,09 0,85 5,62 4.24 

a De jongste leeftijdscategorie is 15-20 jaar, en de oudste 21-24 jaar. 
Bronjen 
OECD Education Data Bank, Education in OECD Member Countries 1984- 1985; Parijs, 1988; 
OECD Education Data Bank, Education in OECD Member Countries 1985-1986; Parijs, 1988. De leeftijdsgrens waarna het onderwijs aan de jeugd wordt beëindigd, is in de 
loop van de tijd steeds meer naar boven verlegd. Opvoeders en leerkrachten 
moeten aan steeds hogere eisen voldoen. Het onderwijs had in het verleden 
voor een groot deel van de leerlingen een beperkte taak: het leren van lezen, 
schrijven en rekenen. Verder kon het onderwijs volstaan met het bijbrengen 
van bepaalde leefregels, zoals die in de christelijke moraal zijn neergelegd. In 
de moderne Scunenleving is onderwijs een voorwaarde voor maatschappeUjk 
succes. Velen trachten een zo hoog mogehjk onderwijsniveau te bereiken. De 
onderwijstaak is nu aanzienhjk zwaarder geworden. Er dient een gedegen be
roepsvoorbereiding te worden geboden en er worden psychologische en 
pedagogische criteria aan het onderwijs gesteld. De lange duur van het onder
wijs büjkt uit tabel 3.10. Uit deze tabel volgt dat de duur van het onderwijs 
sterk is toegenomen, in het bijzonder in de Bondsrepubhek en in Nederland. 
De afwijkende positie van het Verenigd Koninkrijk in de vorm van een hoge 
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arbeidsparticipatie' blijkt, zoals was te verwachten, gepaard te gaan met een 
lage onderwijsparticipatie. 
Tabel 3.11: Aantallen leerlingen in de bovenbouw van het secundair dagonderwijs, als percentage 

van de betreffende leeftijdsgroep: 15-18 jaar 

Mannen Vrouwen 1970/ 1985/ Verschil 1970/ 1985/ Verschil 
1971 1986 1970/1971 

-1985/1986 1971 1986 1970/1971 
-1985/1986 

België 36 40 
Bondsrepubliek 20 33 13 18 38 20 
Denemarken 54 76 22 28 74 46 
Frankrijk 43 59 16 47 60 13 
Verenigd 57 71 14 55 75 20 
Koninkrijk 
Nederland 25 52 27 21 52 31 
gem. 39,2 58,2 18,4 34,8 59,8 26 
st.dev. 13,73 15,20 5,31 13,56 13,92 

Bron 
Eurostat, Population and social conditions; Rapid Reports, 1988, nr.1, Luxemburg 1988. 
De tabellen 3.11 en 3.12 gaan uitsluitend over voltijdleerlingen en -studenten. 
Deze tabeUen hebben dus betrekking op een deel van de populatie dat onder
wijs volgt, waarbij het systeem van onderwijs een rol speelt. Hierdoor ontstaan 
andere percentages. Het onverwacht hoge cijfer van het Verenigd Koninkrijk in 
de categorie van 15-18 jaar is hoogstwaarschijnhjk het gevolg van het meereke
nen van een aantal kinderen jonger dan 15 jaar, bij de bovenbouw die in 
"comprehensive schools" op 14-jarige leeftijd begint^. Ook uit de tabellen 3.11 
en 3.12 volgt dat de deelneming aan onderwijs stijgt. De stijging van de onder
wijsparticipatie is al lange tijd gaande. Dit bhjkt uit tabel 3.13. 
'2^e voorgaande paragraaf. 
^Basisvorming in het Buitenland, 1986, blz. 54. 
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Tabel 3.12: Aantallen voltijdstudenten aan hoger en wetenschappelijk onderwijs, als percentage 

van de betreffende leeftijdsgroep: 19-24 jaar 

Mannen Vrouwen 1970/ 1985/ Verschü 1970/ 1985/ Verschil 
1971 1986 1970/1971 

-1985/1986 1971 1986 1970/1971 
-1985/1986 

België 18 28 10 11 25 14 
Bondsrepubliek 18 27 9 10 21 11 
Denemarken 22 23 1 16 24 8 
Frankrijk 17 24 7 13 25 12 
Verenigd 11 12 1 7 9 2 
Koninkrijk 
Nederland 18 24 6 7 17 10 
gem. 17,3 23 5,7 10,7 20,2 9,5 
st.dev. 3,25 5,23 3,5 3,20 5,73 3,82 

Bron 
Eurostat, Population and social conditions; Rapid Reports, 1988, nr.1, Luxemburg 1988. 
De cijfers in tabel 3.13 zijn niet geheel vergehjkbaar met de cijfers over de 
meest recente periode. De tegenwoordige vormen van onderwijs verschillen 
sterk met de vroegere. Niettemin zijn verschillende interessante conclusies te 
trekken. Het emde van de vorige eeuw heeft een bijzondere aandacht in deze 
studie, vanwege de toen mgezette daling van de vruchtbaarheid. Het is opmer
keüjk dat er in dezelfde tijd een stijging is ontstaan in de participatie in het 
onderwijs. In hoofdstuk 2 is al mtvoerig ingegaan op de achtergronden van de 
stijgende onderwijsparticipatie. Het bleek dat er niet, of niet aUeen, een voor 
de hand liggend rechtstreeks verband is met de industrialisering die een hogere 
kwalificatie zou vereisen. De belangrijkste verklaring is te vinden in het traditi
onele westerse gezinspatroon dat de onderwijsparticipatie heeft bevorderd, 
waardoor tegen het einde van de negentiende eeuw een hoge graad van 
onderwijsparticipatie is bereikt. Kennehjk is in die tijd een bepaalde drempel
waarde overschreden waardoor een negatief effect op de vruchtbaarheid 
ontstond'. 

'Zie veider hierover hoofdstuk 4. 
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Tabel 3.13: Percentages van de jongere leeftijdscategorieën in de bevolking die onderwijs volgen, 

aan het einde van de vorige en aan het begin van deze eeuw 

Duitsland Engeland/ 
Wales 

Frankrijk Nederland 

Primair onderwijs (leeftijds
categorie 5-14 jaar; Nederiand: 
6-14 jaar) 
1860 - 70,8 61,6 68,2 
1890 73,8 58,5 83,2 72,3 
1910 72,0 74,6 85,7 78,9 
1930 68,0" 76,7 83,8 82,7 
Secundair onderwijs (leeftijds
categorie 10-19 jaar; Frankrijk: 
in 1890: 8-17 jaar, daarna 11-
17 jaar, Duitsland: 11-19 jaar) 
1890 6,4 5,0" 3,0" 5,5 
1910 6,5 2,3 5,6 12,0 
1930 11,5 6,5 13,3 22,9 

a cijfer berust op schattingen. 
Divers, geïnventariseerd in: E. Mulder, "Arbeid en onderwijs"; in: Geschiedenis van opvoeding en 
onderwijs; door B. Kruithof e.a. (red.), Nijmegen, Sun, 1982, blz. 340-370. 

De school is geen instituut dat taken van het ouderüjk gezm verhcht. De rol 
van de school is beperkt. Jongeren zuUen een belasting zijn voor de opvoeders 
in het ouderüjk gezin, zolang zij nog onderwijs volgen. Een langdurige sociaü-
satie door de school betekent dan niet dat de taak van het ouderhjk gezin is 
verminderd of vervallen. Deze bhjft onmisbaar. Dit is vooral aantoonbaar bij 
kinderen die in ongunstige gezinsomstandigheden leven of niet in een gezin 
opgroeien. Een voorbeeld van de gevolgen van het laatste geeft TumbuU. Hij 
constateert dat een lange vorming buiten het gezm, in het Engelse onderwijs
systeem van kostscholen, geen goede vervanging biedt van de opvoeding in het 
gezin. Bij voorbeeld, in het leger gedragen goed opgeleide officieren zich, 
volgens zijn observaties, m moeiüjke omstandigheden onvolwassener dan de 
minder opgeleide soldaten'. De school onderwijst vooral instrumentele zaken. 
De taken van persoonhjkheidsvorming en beïnvloeding van het gedrag bhjven 
gedurende lange tijd de verantwoordehjkheid van het ouderhjk gezin. Een hoge 
graad van participatie van adolescenten in het onderwijs is daarom een indica
tie van een late maatschappeUjke zelfstandigheid en van een langdurige belas
ting van het ouderüjk gezm met de opvoeding van, en de zorg voor deze 
adolescenten. De duur van deze verantwoordeUjkheid kan men daarom afleiden 
uit de duur van de onderwijsfase. 
De lange opleidingsduiu- is een ontwikkehng met belangrijke effecten op de 
rest van de levensloop. De differentiatie tussen jongvolwassenen neemt toe en 
zij zijn later zelfstandig. In de afgelopen decennia speelt, door de grote partici-
'TumbuU, 1983, blz. 200. 
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patie in het onderwijs, de differentiatie in dit onderwijs een belangrijke rol. 
Door de vele keuzemogehjkheden in het onderwijs is er een sterke fragmenta
tie; er ontstaan scheidshjnen tussen jongeren. Adolescenten binnen dezelfde 
samenlevmg krijgen m het onderwijs een sterk verschillende voorbereiding op 
de volwassenheid, die niet voor een ieder op dezelfde leeftijd is voltooid'. Deze 
differentiatie in het onderwijs houdt mede verband met relatief autonome 
ontwikkelingen in onderwijsinstituten. De differentiatie is dus niet alleen 
verbonden met later te bezetten arbeidsposities. 
Men is later gereed voor een bestaan buiten het ouderUjk gezin. Dit betekent 
niet, zoals zal bUjken, dat de leeftijdsgrens van de oude dag opschuift. Feitehjk 
niet: men gaat niet later maar zelfs vroeger met pensioen. In de beleving is dit 
evenmin het geval. Vermeldenswaard zijn wat dit betreft de uitkomsten van een 
enquête, die als zodanig niet als een indicatie worden gezien van een verande
ring m gedrag en normen^ maar die, als ze worden geïnterpreteerd als niet 
meer daja. percepties, wel iUustratief zijn. Van Praag heeft met coUega's de 
uitkomsten geanalyseerd van een m een enquête gestelde vr2iag, inhoudende 
aan weUce leeftijden men dacht bij de omschrijvingen: jong, tamehjk jong, 
middelbare leeftijd, tamehjk oud en oud^. Deze enquête is gehouden in Boston 
onder ongeveer 500 volwassenen. Uit de beantwoording büjkt dat het oplei
dingsniveau van de ondervraagden verschil maakt. Hoe hoger men opgeleid is, 
hoe hoger men de leeftijdsgrens legt van mensen die men (tamehjk) jong 
noemt en hoe lager men de leeftijdsgrens legt van mensen die men (tamehjk) 
oud noemt. Uitgaande van een overeenkomst in de ontwikkeling van de 
Amerikaanse en de Westeuropese levenscyclus kan men vaststeUen dat de 
perceptie van de levensloop zich aanpast bij de feitehjke ontwikkeling:, de 
langere duiu- van het onderwijs en de verlaging van de leeftijd waarop men 
ophoudt met het verrichten van betaalde arbeid. 
3 3 Tweede levensfase 

3J.1 Algemeen 
In de tweede levensfase is men partner, ouder en arbeidskracht. Niet iedereen 
bezet deze posities aUe drie. In paragraaf 32.1 is toegehcht dat het einde van 
de eerste levensfase diffuus is. Er gelden voor het begin van de bezetting van 
de drie genoemde posities verschiUende leeftijden die bovendien individueel 
verschiUen. Bij de ordening van de gegevens per levensfase is hier de gemid
delde leeftijd waarop men zich zelfstandig met een partner vestigt, gekozen als 
de leeftijd van het begin van de tweede levensfase. Deze gemiddelde leeftijd is 
eveneens een maatstaf voor het begm van de tweede levensfase van degenen 
die zich zelfstandig hebben gevestigd maar geen partner hebben. Bij deze keuze 
is het nuttig de opmerking te maken dat het einde van de eerste levensfase, 
'Zie ook TurnbuU, 1983, blz. 97. 
^Om redenen die in de inleiding in paragraaf 1.4 zijn uiteengezet. 
Van Praag e.a., 1987, blz. 13. 
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gemeten aan de beëindiging van de verantwoordelijkheid van ouders, eerder of 
later kan vaUen. Dit einde is afhankehjk van de leeftijd waarop het onderwijs is 
voltooid en de jongvolwassenen economisch zelfstandig zijn. 
Aan de tweede levensfase komt een emde bij de pensionering, of als het 
jongste kind het huis heeft verlaten. In afnemende mate echter markeert het 
laatste de overgang naar de derde levensfase. Op betrekkehjk jonge leeftijd van 
de ouders kan het jongste kind het ouderhjk huis hebben verlaten. Dan is het 
arbeidzame leven van de ouders nog niet afgelopen. Vrouwen in deze zoge
noemde lege-nestfase kunnen dan zelfs pogen weer een baan te verwerven, als 
zij geen betaalde arbeid verrichtten in de tijd toen zij nog thuiswonende 
kinderen hadden. In deze studie is pensionering een teken van de overgang van 
de tweede naar de derde levensfase. Voor degenen die geen betaalde arbeid 
verricht hebben, is de pensionering van de echtgenoot of echtgenote het begin 
van deze levensfase. De pensionering, als begin van de derde levensfase, is niet 
aUeen afhankehjk van persoonhjke kenmerken zoals inkomen en gezondheid, 
maar ook van de voorafgaande levensgeschiedenis en van de relaties tussen de 
partners m het huishouden. Allmendinger heeft, naar aanleiding van de uitkom
sten van een onderzoek onder gepensioneerden, gewezen op de betekenis van 
de verschihen in sociale positie van vrouwen en mannen voor het tijdstip van 
pensionering, in het bijzonder de afhankehjkheid van het tijdstip van pensione
ring van vrouwen van de levensloop van de partner'. 
De aandacht gaat vooral uit naar de posities van vrouwen in de tweede levens
fase. Dit houdt verband met de geformuleerde hypothesen over de achter
gronden van de demografische veroudering (door de dalende vruchtbaarheid) 
en van de omvang van de collectieve sociale uitgaven. De rolverwachtingen ten 
opzichte van vrouwen houden verband met de rolverwachtingen ten opzichte 
van mannen. De verhouding tussen beide soorten rolverwachtingen is volgens 
veel publikaties aan het veranderen. 
Ehrenreich heeft in een studie over culturele veranderingen de conclusie 
getrokken dat men eigenhjk nog niet kan spreken van een emancipatie van 
vrouwen, maar veeleer van veranderde rolverwachtingen ten opzichte van 
mannen^. Zij constateert een verloren gaan van de kostwinnersnorm voor 
mannen in de afgelopen dertig jaar. In 1950 werd van mannen nog verwacht 
dat zij volwassen zouden worden, dat wilde toen zeggen dat zij huwden en een 
vrouw financieel ondersteunden. Mannehjkheid en volwassenheid van mannen 
waren onverbrekehjk verbonden met kostwinnerschap. Smds het einde van de 
jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig wordt echter de man die zijn 
huwehjk uitstelt, de vrouwen mijdt die waarschijnhjk fmancieel afhankehjk van 
hem kunnen worden, en die zich wijdt aan zijn eigen plezier, niet meer als een 
verdacht individu maar als een "gezonde" man beschouwd. 
Het verdwijnen van de kostwinnersethiek heeft verschiUende oorzaken. Ehren
reich noemt als eerste het ontstaan van een hedonistische en consumptieve 
instelling bij mannen, zoals bij voorbeeld het mannenblad "Playboy" die uit-

Allmendinger, 1990. 
^Ehrenreich, 1983. 
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draagt. Zij acht het opmerkeUjk dat het hoofdartikel in de eerste publikatie van 
dit tijdschrift, in 1953, een aanval bevatte op de alimentatieverphchting voor 
maimen na echtscheiding. Na deze eerste rebelUe tegen de verpUchtingen van 
mannen volgden nog andere. Beatniks en hippies gaven voorbeelden van een 
alternatieve levensstijl voor mannen, waarin niet aUeen de verbondenheid aan 
vrouw en gezm, maar ook de verbondenheid aan betaalde arbeid werd afge
keurd. 
Volgens Ehrenreich legitimeerden vervolgens wetenschappehjke inzichten de 
consumptieve instelling van mannen. Er ontstond in de medische hoek een 
wijziging van inzichten. Medici stelden vast dat de meest mannehjke mannen, in 
hun streven naar een goede baan en bij het dragen van verantwoordehjkheid 
als kostwinner, risico's hepen voor him gezondheid. Zij hadden een grotere 
kans op hart- en vaatziekten. Ook in de psychologie wijzigden de inzichten zich 
vanaf de jaren vijftig. Het begin van de levenscyclus werd aanvankehjk gezien 
als een relatief sneUe groei tot volwassenheid. Volgens de nieuwe inziditen kon 
men echter gedurende de gehele levensloop "groeien". De nieuwe psycholo
gische inzichten hielden in feite een aanval in op het huwehjk. Een ieder was 
verphcht de eigen mogehjkheden voor ontplooiing te benutten. Het werd toen 
onwaarschijnhjk dat twee samenlevende mensen tegehjkertijd in hetzelfde 
stadium van ontwikkeling verkeerden. Het was in die visie onjuist afstand te 
doen van de eigen ontwikkelingsmogehjkheden. Dit was het verspiUen van 
ener^e aan een overbodige emotie: schuld. Echtscheiding werd nu positief 
gewaardeerd. De echtscheiding was niet langer het signaal van een mislukt 
huwehjk, maar bood een nieuwe kans op ontplooiing. De sociologie leverde 
eveneens een bijdrage, namehjk een wetenschappehjke taal voor de beschrijving 
van de "vervreemding" van mensen van hun mogehjkheden als zij een "rol" 
speelden. Een sociale rol werd mensen opgelegd en zou leiden tot psychische 
vervreemdmg. 
Als de veranderingen in de posities van mannen en vrouwen als twee afeonder-
hjke ontwikkelingen worden gezien, dan kan volgens Ehrenreich worden 
geconstateerd dat mannen als eersten een grotere vrijheid hebben verworven; 
vrouwen njn slechter af. Ehrenreich wijst in dit verband op het relatief grote 
aantal vrouwen in armoedige omstandigheden. Zij wijst verder op het opmerke-
hjke verschijnsel dat tegen de toenemende ongebondenheid van mannen niet 
door feministen is geprotesteerd, maar wel door hun tegenstanders die een 
diep wantrouwen in mannen hebben. Feministen benaderen mannen positief, 
zij steUen een ruU voor: minder verpUchtingen voor mannen in nül voor het 
delen van autoriteit met vrouwen. Sommige tegenstanders van het feminisme 
menen dat dit mannen niet kan worden toevertrouwd; mannen zouden van 
nature een gebrek aan verantwoordehjkheidsgevoel hebben. Mannen hebben 
volgens hen traditionele rolverwachtingen nodig, omdat anders him zelfi^espect 
verdwijnt. Dit antifeministische gezichtspunt is eigenhjk een omkering van 
traditionele gezichtspimten waarin mannen sterk en vrouwen zwak zijn. Nu 
'Het is interessant te zien hoe snel de opvattingen in de publieke opinie wisselen. Dit geeft een 
aanwijzing dat de publieke opinie een eigen dynamiek heeft. Het is, gezien de snelheid van 
verandering, onwaarschijnlijk dat de veranderingen in opvattingen corresponderen met verande
ringen in gedrag van vrouwen en maimen in het algemeen. 



68 
wordeo mannen als de zwakkere partij beschouwd. Banen en huwehjken voor 
mannen zijn dan geen doeleinden in zichzelf, maar instrumenten voor de 
veeleisende taak van de sociale controle van mannen. Dit, om te zorgen voor 
de overleving van vrouwen: 

"Once it is admitted that what is written on the heart of men may be of the 
same genre as what is written on the waU of men's rooms, then the world 
becomes a much less secure place in which to marry and raise a family'" 

De beschrijving door Ehrenreich past bij de uitkomsten van onderzoek in de 
culturele antropologie naar de sociale posities van vrouwen en mannen in de 
tweede levensfase. Hieruit bhjkt dat m elke samenleving wordt getracht 
mannen te binden aan vrouwen en kinderen; een binding die niet op natuurhj
ke wijze tot stand komt. Mead maakt een vergehjking tussen mannen en 
mannehjke mensapen De eersten onderscheiden zich van de laatsten doordat 
mannen zorgen voor de voeding van vrouwen en kinderen. Mannehjke mens
apen doen dit niet. Deze rolverdeling moet de mjumen geleerd worden^. 
Ehremeich meent dat deze verphchtingen in westerse samenlevmgen de 
afgelopen decennia niet goed meer worden overgebracht. De rolverwachtingen 
die worden gekoesterd ten opzichte van de mannehjke kostwinner in het gezin, 
zouden nu vrijbhjvend zijn en niet meer het karakter hebben van een gebod 
van trouw, en büjvende verantwoordehjkheid voor financiële steun, aan echtge
note en kinderen. 
Ehrenreich geeft een duidehjk beeld van ontwikkelingen op het niveau van de 
pubheke opinie (de pohtiek en de media) en de cultuur: de gepubhceerde 
romans in de bestudeerde periode. Zij merkt wel op dat het niet zeker is of 
deze ontwikkelingen het gedrag van mannen en vrouwen weerspiegelen. Zij 
zegt het aan sociologen over te laten om te onderzoeken in hoeverre de 
beschreven veranderingen in ideeën, beelden, percepties en opinies, gepaard 
zijn gegaan met veranderingen in gedrag*. Deze relativerende opmerking is 
nuttig. Culturele uitingen kunnen heel goed een boodschap brengen die anders 
is dan, of kritisch is over, het dageüjkse gedrag van mannen en vrouwen. Aan 
het anders zijn van de reaüteit van de media en de cultuur, ontlenen deze juist 
hun zin en zelfs een betekenis voor de uiteindeüjke acceptatie van het patroon 
van het dageüjkse leven. Dit geldt bij voorbeeld voor de door Ehrenreich 
genoemde pubhkaties, onder andere het tijdschrift "Playboy" en de boeken van 
de Amerikaanse schrijver Kerouac. 
Dit neemt niet weg dat de beschreven ontwikkelingen een aanwijzing kunnen 
geven van veranderingen in het gedrag van vrouwen en mannen in westerse 
samenlevingen? Feitehjk aantoonbaar zijn de onzekerheid van de positie van 
vrouwen als partner (echtscheidingen) en de groei van de relatieve armoede 
onder hen, althans onder vrouwen die hoofden zijn van eenoudergezinnen. 
Door echtscheiding vervalt voor een deel van de mannen de kostwmnersrol. 
Het is echter de vraag of dit voUedig aan de mannen is te wijten. Het zijn 
'Ehrenreich, 1983, blz. 165. 
^Mead, 1953, blz. 161. 
^Ehrenreich, 1983, blz. 13. 
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dikwijls vrouwen, die de echtscheiding wensen. Bij voorbeeld in Groot-Brittan
nië komt in 70% van de gevallen de echtscheiding tot stand door verlating van 
mannen door vrouwen'. Maar, ook als het initiatief voor echtscheidmg bij 
vrouwen hgt, dan kan het motief toch zijn dat mannen niet aan hun verphch
tingen voldoen. Hierbij dient echter ook rekening gehouden te worden met de 
hogere eisen die partners aan elkaar steUen^ 
In elk geval is er een duidehjk verhes van kostwinnersverwachtingen ten 
opzichte van mannen door het ontstaan van een lege-nestfase waarover hierna 
nog meer zal worden gezegd. Binnen de gezinshuishoudens zijn er echter geen 
aanwijzmgen voor een vermindering van de naleving van onderlinge zorgver-
phchtingen van partners en tussen ouders en kinderen. Dit geldt ook voor de 
rolverwachtingen ten opzichte van mannen^. 
33 J Posities van vrouwen in de privésfeer 
332.1Huwelijk en echtscheiding 
Tabel 3.14: Percentages gehuwden in enkele leeftijdscategorieën, naar geslacht, in 1984 

Mannen 
25-29 45^9 

Vrouwen 
25-29 45^9 

België 77 88 87 85 
Bondsrepubhek 57 89 77 83 
Denemarken 53 82 72 82 
Frankrijk 71 85 79 85 
Verenigd 66 86 77 85 
Koninkrijk 
Nederland 69 89 82 86 
gem. 65,5 86,5 79 84,3 
st.dev. 8,20 240 4,65 137 

Bron 
Eurostat, Sociale indicatoren van de Europese gemeenschap, 1984; Luxemburg; 1985. 
In de tweede levensfase is intimiteit, het voorzien in sociaal-emotionele behoef
ten, een functie van het huwehjk en samenwonen. De tevredenheid over het 
leven dat men leidt, hangt m hoge mate samen met het hebben van een relatie 
met een partner". Uit tabel 3.14 bhjkt dat het overgrote deel van de inwoners 
van Westeuropese landen in de tweede levensfase gehuwd is. Het werkehjke 
aantal personen dat in de tweede levensfase met een partner samenleeft, is 
hoger dan de tabel aangeeft. In de laatste decennia stijgt het aantal samenwo-
'Acker, 1989. 
^ e ook paragraaf 1.2.2. 
^Zie ook paragraaf 33.3. 
"De Wolff, 1984. 
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nenden. Samenwonenden staan niet in de statistiek over de burgerlijke staat 
geregistreerd. Het aantal gehuwden in West-Europa is in de afgelopen eeuw 
voortdurend gestegen. In Nederlemd bhjft in het begin van de jaren zeventig 
ongeveer 6% van de mannen en vrouwen definitief ongehuwd. Dit was honderd 
jaar eerder ongeveer 14%'. Als de leeftijdsgroep van 30-49 jaar afzonderhjk 
wordt bezien dan bhjkt dat in 1869 ongeveer 21% nooit gehuwd is geweest, 
terwijl m 1960 deze categorie onder de 30-49-jarigen bijna 10.5% is^. Tabel 3.15 
geeft een specificatie van de ontwikkelingen op de langere termijn, in Neder
land. Zelfs als de samenwonenden niet worden meegeteld, dan blijken in de 
tegenwoordige tijd in vergehjking met voorheen opmerkehjk veel personen te 
huwen. 
Tabel 3.15: Gehuwden, naar geslacht, per 1000 20-44-jarigen in Nederland, 1830-1985 

1830 1859 1899 1947 1971 1985 

Mannen 518 479 528 603 693 576 
Vrouwen 539 515 566 654 788 671 

Bron 
W.B.M. Faessen, "Bevolking, gezin en huishouden in Nederland sinds 1829"; in: Maandstatistiek 
Bevolking, 1987 nr. 1, blz. 17-30. 
Uit tabel 3.16 bhjkt dat zeer velen met een partner samenleven. Het valt op dat 
de verschiUen tussen landen in percentages samenwonen groot zijn, maar de 
verschiUen in de percentages vrouwen die de sociale positie van partner 
bezetten, dus het totaal van de gehuwden en samenwonenden, m het bijzonder 
in de leeftijdscategorie 30-34 jaar, klein zijn. Het stijgend aantal samenwo
nenden is geen teken van een afnemend belang van de sociale positie van 
partner in de tweede levensfase. Het stijgend aantal samenwonenden onder 
jonge mensen valt in verband te brengen met de lange dum van het onderwijs 
en met de nieuwe soorten betrouwbare geboortenregelin^. Voor de oudere 
leeftijdscategorie die bhjvend samenwoont en soms ook kiest voor kinderen 
dient een andere verklaring gezocht te worden. Als deze relatie even stabiel is 
als de huwehjksrelatie en ook omgeven wordt door dezelfde regels (in het 
bijzonder de monogamie) is er in sociologisch opzicht geen reden deze vorm 
van samenwonen niet tot het huwehjk te rekenen". 
'Verduin, 1985, blz. 82. 
^Kooy, 1985, blz. 184. 
'Zie paragraaf 3.2.2. 
"Het is wat betreft deze verandering moeilijk uitspraken te doen over de achtergronden. Het 
moet nog blijken of de stijgende tendens tot samenwonen in de hogere leeftijdscategorieën zich 
voortzet. Als dit zo is dan zou dit verklaard kunnen worden uit een voortzetting van het 
voorafgaande patroon van samenwonen, maar ook uit het bestaan van statusvetschiUen die zich 
gehecht hebben aan de samenlevingsvorm. Het niet als een "burger" willen huwen k%n een 
statusverschil inhouden op het moment dat er voor de lagere statusgroepen geen materiële 
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Tabel 3.16: Percentages gehuwde en feitelijk met een partner samenlevende vrouwen in enkele 
leeftijdscategorieën 

20-24 jaar 
1980/1981 

25-29 jaar 
1975/1976 1980/1981 

30-34 jaar 
1980/1981 

Denemarken 
gehuwd 36 24 74 60 83 77 
totaal geh.en samenw. 65 69 84 85 88 89 
Frankrijk 
gehuwd 48 41 79 73 86 83 
totaal geh. en samenw. 51 49 81 78 87 85 
Groot-Brittannië 
gehuwd 57 48 81 76 84 86 
totaal geh. en samenw. 59 54 84 81 86 88 

Bron 
F. Höpflinger, Wandel der Familienbildung in Westeuropa; Frankfurt/New York, Campus 
Verlag, 1987, blz. 91. 

Eerder is vastgesteld dat de huwelijksleeftijd relatief hoog is. Dit heeft belang
rijke consequenties voor de samenstelling van het gezinshuishouden in de 
tweede levensfase. In samenlevmgen waar men op latere leeftijd trouwt, zijn er 
minder complexe huishoudens en meer huishoudens die alleen bestaan uit 
ouders en kinderen. Deze samenhang bhjkt al in het verleden in West-Europa 
op te treden'. 
Een leeftijdsverschil tussen de partners is op verschillende manieren van belang 
voor de levenscyclus. Een verder gevorderde leeftijd m de tweede levensfase 
betekent dat er meer kans is dat een opleiding is voltooid en dat maatschappe
hjke ervaring is opgedaan. De hchamehjke rijping van vrouwen verloopt sneller 
dan van mannen. Dit kan een verklarmg zijn van een verschil in huwehjks
leeftijd van mannen en vrouwen van enkele jaren. Althans, als het huwehjk op 
jonge leeftijd wordt gesloten. De verschiUen bhjken echter, vooral in niet-
westerse samenlevingen, aanzienhjk groter dan men zou verwachten op grond 
van het verschil in snelheid van hchamehjke rijping. Een aanzienhjk hogere 
leeftijd van de mannehjke partner bij het huwehjk leidt dan tot sociale ongehjk-
heid tussen vrouwen en mannen. Een jonge vrouw die een veel oudere man 
huwt, treft een partner die aUeen al op grond van zijn leeftijd een overwicht 
belemmeringen meer zijn voor het huwelijk (het huwelijk was vroeger niet mogelijk voor 
volwassenen in armoedige omstandigheden). Zie voor een overzicht van de condities waaronder 
de verhouding samenwonenden/gehuwden verandert: F. Höpflinger, 1987, blz. 100 e.v. In de 
publikatie van Höpflinger wordt dit verschijnsel in verband gebracht met andere, meer funda
mentele maatschappelijke veranderingen, zoals de secularisatie. Een verband met de secularisatie 
is er ongetwijfeld. Deze ontwikkeling kan echter ook worden gezien als een indicatie (de 
secularisatie wordt onder andere uit verschijnselen als het toenemend voorkomen van het 
samenwonen afgeleid) en als een gevolg van veranderingen in de levenscyclus (zie ook paragraaf 
4.3.3.1), 
'Wall, 1983, blz. 16. 
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heeft. Omgekeerd zijn huwehjken tussen oudere vrouwen en jongere mannen 
een aanwijzing voor een sterkere positie van vrouwen. 
In de Westeiu-opese traditie hgt de huwehjksleeftijd van mannen gemiddeld 
twee jaar boven de huwehjksleeftijd van vrouwen. Dit is relatief weinig. In 
hoofdstuk 2 is al gewezen op het belang hiervan voor de jdfabetisering. In de 
loop van de tijd ajn er weinig veranderingen m dit kleine verschil in huwehjks
leeftijd. Hiermede is niet in tegenspraak dat m vroeger tijd de leeftijden soms 
voor een deel van de gehuwden sterker uiteen hepen. In Nederland trouwde in 
1850 van de vrouwen, die bij huwehjk jonger dan 21 jaar waren, meer dan de 
helft (53%) met een man ouder dan 25 jaar. In 1939 gold dit nog voor minder 
dan een derde (28%) van deze vrouwen'. Hieruit kan men echter niet zonder 
meer de conclusie trekken dat er nu een grotere geüjkheid tussen de huwehjks-
partners is. Wehswaar is het zo dat het minder vaak voorkomt dat vrouwen een 
aanzienhjk oudere man huwen. Echter, nu trouwen ook minder mannen met 
een oudere vrouw. Uit verschiUende gegevens bhjkt dat in de eerste helft van 
de 19e eeuw bij een derde van de huwehjken de vrouw ouder was dan de man. 
Een leeftijdsverschil van 6 jaar of meer was niet ongewoon^. Opmerkehjk is 
ook dat de leeftijdsverschiUen in de afgelopen honderd jaar in Nederland 
gemiddeld zijn toegenomen. Het aantal jaren dat mannen bij het huwehjk 
ouder zijn dan vrouwen was in 1830-1834: 1,4 jaar; m 1925-1929: 2 jaar; in 
1936-1939: 2,3 jaar; en m 1969: 2,9 jaar^ Gemeten aan dit leeftijdsverschil is de 
sociale ongehjkheid tussen vrouwen en mannen dus toegenomen. Verder 
vergroot het leeftijdsverschU m het nadeel van vrouwen op latere leeftijd de 
kans voor vrouwen om langere tijd aUeenstaand te zijn. Door het verschil in 
levensverwachting tussen beide sexen, zouden vrouwen veel jongere mannen 
moeten huwen om te voorkomen dat zij later aUeenstaand worden. De stijging 
van het leeftijdsverschil kan echter specifiek zijn voor Nederland. Uit gegevens 
over Duitsland bhjkt een tegengestelde tendens voor de laatste honderd jaar. In 
de voorafgaande eeuwen nam hier echter het leeftijdsverschU tussen bruid en 
bruidegom wel toe". 
'Verduin, 1985, blz. 93. 
^Ibid., blz. 93. 
^Kooy, 1985, blz. 184. 
"Zie de tabel in paragraaf 3J.1 over Duitsland. 
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Tabel 3.17: Aantal echtscheidingen per 1000 bestaande huwelijken 

Per 1000 bestaande Per 1000 gesloten huwelijken 
huwelijken in hetzelfde jaar 
1960 1970 1985 1960 1970 1985 

België 2,0 2,6 7,3 38,8 47,4 184,7 
Bondsrepubliek 3,6 5,1 8,6 52,9 100,0 219,8 
Denemarken 5,9 7,6 12,6 108,7 244,1 3384 
Frankrijk 2,9 3,3 8,4 52,3 53,6 235,3 
Verenigd 2,0 4,7 13,4 36,5 834 298,1 
Koninkrijk 
Nederland 2,2 3,3 9,9 34,3 44,7 244,7 
gem. 3,1 4,4 10,0 53,9 95,6 2534 
st.dev. 1,38 1,66 2,24 2546 69,4 50,8 

Bron 
Eurostat, Bevolkingsstatistiek 1988; Luxemburg 1988. 
Bij de verlengde opleidingsduur, de late economische zelfstandigheid en het 
belang dat wordt gehecht aan expressieve en emotionele aspecten van de relatie 
met een partner, past dat er meer geëxperhnenteerd wordt bij het zoeken van 
een partner. Hierdoor nemen de frequentie van het samenwonen in een minder 
duiu-zame relatie en het aantal echtscheidingen toe. Uh tabel 3.17 bhjkt dat in 
de bestudeerde periode de instabihteit van huwehjksrelaties is toegenomen. De 
instabihteit van huwehjken is relatief groot in Denemarken en het Verenigd 
Koninkrijk. Recent, na 1985, loopt het aantal echtscheidingen terug in de 
Bondsrepubhek, Nederland en het Verenigd Koninkrijk'. 
Bij deze echtscheidingscijfers moet worden aangetekend dat deze geen mdicatie 
zijn van normloosheid en van het verhes van betekenis van het samenleven met 
een partner in de levenscyclus, veeleer is het tegendeel het geval. Rond het 
samenleven met een partner zijn psychologisch getinte sociale normen ont
staan^. Echtscheiding kan het gevolg van van het niet voldoen aan de gestelde, 
veeleisende normen. Na echtscheidmg wordt echter frequent weer een nieuwe 
partner gezocht en gevonden. Men kan dan opnieuw gaan trouwen of gaan 
samenwonen. Dat na echtscheiding vaak een nieuwe partner wordt gevonden 
bhjkt ook uit het aantal tweede en volgende huwehjken. In het begin van de 
negentiende eeuw was bij een kwart van de huwehjkssluitingen spreike van 
hertrouw van één of beide partners'. In het midden van de negentiende eeuw 
was in Nederland bij een vijfde van het totaal aantal huwehjken (21%) een 
man of een vrouw betrokken die eerder gehuwd was geweest. Deze hertrouw 
werd bijna altijd voorafgegaan door verhes van een partner door overhjden. In 
de jaren zestig van deze eeuw was 8% van de huwehjken niet een eerste 
'Eurostat, 1988. 
^ e ook paragraaf 1.2.2. 
^Kooy, 1985, blz. 184. 
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huwelijk. Sindsdien stijgt dit percentage weer, als gevolg van de stijging van het 
aantal echtscheidingen, en is het percentage van het midden van de negentien
de eeuw bijna weer bereikt'. 
Ondanks de vele echtscheidingen bhjven (huwehjks)partners, na de eerste 
verkennende periode aan het einde van de transitieperiode en in het begin van 
de tweede levensfase, lange tijd bij elkaar. Voorheen verloor men dikwijls na 
korte tijd de partner, door overhjden. De tijd in jaren die sommigen met hun 
partner samenleven, is in vergehjking met vroeger van zeer lange duur. In de 
achttiende eeuw kon in West-Europa een echtpaar verwachten 5 tot 10 jaar 
samen te leven, voordat één van beiden overleed^. Nu worden 40- en 50-jarige 
huwehjksfeesten gevierd met een frequentie die vroeger ondenkbaar was. Het 
vooruitzicht op een gouden bruiloft (50 jaar) bleef aan het einde van de vorige 
eeuw beperkt tot acht op honderd gehuwde echtparen. Tegenwoordig kan één 
op drie echtparen deze gebeurtenis meemaken'. 
In hoeverre leiden veranderingen in partnerkeuze en huweüjkssluiting tot een 
feitehjke vermindering van onderlinge famihale verphchtingen? Het westerse 
huwelijk is nu uiterüjk nauweüjks nog een contract tussen twee famiües, met de 
gemeenschap of de overheid als getuige. In vroeger tijd bemoeide de overheid 
zich soms zelfs met de partnerkeuze en de huweüjkssluiting". De tussenkomst 
van de overheid is tegenwoordig beperkt tot wettehjke bepalingen die bepaalde 
huwehjken verbieden. Dit zou men kunnen zien als een gevolg van het feit dat 
de sociale positie van gehuwde volwassenen positiesegmenten heeft verloren: de 
rolverpüchtingen ten opzichte van de gemeenschap en omgekeerd de verphch
tingen van de famihe ten opzichte van de nakomelingen uit het huwehjk. Dit 
beeld moet echter sterk worden gerelativeerd. Op de lange termijn bezien zijn 
de onderlinge famihale verphchtmgen in het westerse relatiepatroon nooit sterk 
geweest. Dit bhjkt uit de grote mobihteit van kinderen ten opzichte van ouders 
en van gezinnen als geheel. Dit bhjkt ook uit de praktijk van de primogenituur, 
de bevoorrechting van eerstgeborenen, en uit de hieruit voortvloeiende onge-
hjkheden tussen kinderen en verschihen m kansen op sociale mobihteit. 
Famihale verphchtingen hebben geen sterke werking gehad. Als deze beston
den waren zij ongehjk ten opzichte van kinderen uit hetzelfde gezin. 

3322 Ouderschap 
Draaglast ouderlijk gezin 
Veranderingen m de eerste levensfase hebben gevolgen voor de tweede 
levensfase. Met name de veranderde posities van adolescenten maken veel 
verschil. Voorheen waren gezinnen groter maar hadden ouders slechts geduren
de een beperkt aantal jaren een kind inwonend. Het gebruik in de adolescentie 
voor schohng of voor het verrichten van betaalde arbeid in een ander huishou-
'Verduin, 1985, blz. 108. 
^Shoner, z.j., blz. 32. 
'Dooghe, 1982, blz. 57. 
"Shorter, z.j., blz. 59. 
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den te gaan wonen, is verdwenen. Nu blijven adolescenten lange tijd in het 
ouderhjk huis wonen. De van ouders gevraagde verzorging en opvoeding is niet 
gemakkehjk door: invloeden van buiten het gezm op het gedrag van adolescen
ten; het bij het ouder worden van adolescenten afnemende statusverschil tussen 
ouders en kinderen; het streven sexeverschiUen in de opvoeding niet te bena
drukken; de behoefte van adolescenten aan een privésfeer m het huishouden. 
Shorter is van mening dat de band tussen de generaties is verzwakt, waardoor 
de controle op jongeren verloren is gegaan'. De band tussen de generaties is 
echter al lange tijd niet sterk. Dit bhjkt onder andere uit het mdividuele karak
ter van de geografische en sociale mobihteit^. Dit sluit niet uit dat famiheleden 
frequent contact kunnen hebben'. Rekening houdend met deze kanttekeningen 
over de band tussen generaties is de observatie van Shorter over de controle 
van jongeren juist. In hoofdstuk 2 is vastgesteld dat gezinspatronen bepalend 
zijn voor de scholingsgraad van de samenleving. De scholing buiten het gezin 
heeft weer effect op de gezinsverhoudingen. Doordat adolescenten een deel van 
de kermis elders opdoen (via de school, de media of leeftijdsgenoten) krijgen 
referentiegroepen buiten het gezin veel invloed op het gedrag. De rolver
wachtingen die hun wortel buiten het gezm vinden, kunnen in conflict komen 
met de binnen het gezin levende verwachtmgen ten aanzien van het gedrag van 
adolescenten. Dit verzwaart de controle die gericht is op sturing van het gedrag 
in de richting van de rolverwachtingen ten opzichte van adolescenten. Deze 
ontwikkeling is onverbrekehjk verbonden met het feit dat adolescenten, die 
overigens vroeger ook onder invloed kwamen te staan van personen buiten het 
gezin maar toen dikwijls elders woonden, nu thuis bhjven wonen. 
In plaats van de bevelshuishouding zou in een westers land als Nederland de 
onderhandelingshuishouding zijn ontstaan". Of dit in het algemeen zo is, staat 
te bezien. Zowel vroeger ais nu zal men beide opvoedingsstijlen tegenkomen. 
De opvoedingsstijl zal mede afhankehjk zijn van regionale verschillen en van 
het sociale miheu waartoe het gezm behoort. In het algemeen komt in West-
Europa, doordat jongvolwassenen langdurig m het ouderhjk huis bhjven wonen, 
de handhaving van statusverschil tussen ouders en kinderen onder druk te 
staan. Bovendien kan in die situatie een nadruk op sexeverschiUen ongewenst 
worden geacht. Het geüjktijdig optreden van beide ontwUckelingen verzwaart de 
opvoedings- en verzorgingstaken. 
De voorbereiding op de volwassenheid, waarin de sociale posities van vrouwen 
en maimen verschiUend zijn, houdt in westerse samenlevingen m dat kinderen 
van een verschiUend geslacht verschiUend worden opgevoed. Dit is niet in aUe 
cultiu-en het geval, niet altijd wordt een dergehjk verschil bij de opvoeding 
gemaakt^. Uit cultureel-anthropologisch onderzoek is bekend dat in samenlevin-
'Shorter, z.j., blz. 13. 

paragraaf 2.2. 
'Zie paragraaf 3.4.2.2. 
"De Swaan, 1979. 
h'umbuU. 1983, blz. 26. 
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gen waarin ongelijkheid in status en kracht tussen ouders en kinderen wordt 
benadrukt, de sexeverschiUen tussen kinderen in de opvoeding minder een rol 
spelen. Als echter het verschü tussen ouders en kinderen minder wordt bena
drukt, dan spelen sexeverschiUen wel een rol in de opvoeding'. Deze samenhan
gen zijn begrijpehjk omdat er in beide gevaUen controle is van de ouders over 
de kinderen: m het eerste geval van ouders gezamenhjk ten opzichte van de 
kmderen; m het tweede geval een paarsgewijze controle, waarbij moeders aan 
dochters een identificatie verschaffen en vaders aan zonen. 
Het is begrijpehjk dat een nadruk op sexeverschiUen in de omgang met adoles
centen problematisch is. Dit kan bij het ouder worden van jongeren die 
langdurig bij hun ouders wonen, voor problemen kan zorgen: het ontstaan van 
een Oedipus-situatie waarin de jongen een rivaal is van de vader en het meisje 
een rivaal van de moeder wordt. Ondanks dit risico vergemjikkeüjkt een 
verschU in opvoeding van meisjes en jongens de sociale controle. Als dit 
onderscheid niet wordt gemaakt, dan is het onduidehjk hoe de controle over 
kinderen gereaüseerd kan worden. Onderhandeling üjkt dan de weg die 
overbhjft, maar dat is m principe een omgangswijze waarbij beide partijen 
kunnen verhezen, dus ook de ouders. In feite bhjken sexeverschiUen, ondanks 
de compücaties die dit kan geven op oudere leeftijd, toch nog steeds een 
belangrijke rol te spelen m de opvoeding^. Kennehjk is dit noodzakehjk bij het 
samenwonen met adolescenten onder handhaving van een relatief klein status
verschil tussen ouders en kinderen. 
Het samenwonen van jongvolwassenen met hun ouders is bovendien niet 
gemakkeüjker geworden door de sexuele revolutie. In het verleden werd in 
sommige gebieden van Europa jongvolwassenen in het huishouden een privé
sfeer gegund, maar bleef er toezicht op de vrijage door leeftijdsgenoten . De 
verwachtingen van leeftijdsgenoten buiten het gezm waren in overeenstemming 
met de verwachtingen van de oudere generatie binnen het gezin. Sinds de jaren 
vijftig en zestig van deze eeuw ging het onderlinge toezicht van leeftijdsgenoten 
op eikaars gedrag verloren". Bovendien werd sexueel contact nu belangrijker 
gevonden dan voorheen, als althans bij een historische vergehjking niet zo ver 
wordt teruggegaan als de Middeleeuwen. Er ontstond door het verminderde 
toezicht, en door het grotere belang dat werd gehecht aan sexuaüteit, een 
sterke toename van sexueel verkeer voor het huwehjk^ en van sexuele relaties 
zonder huwehjk. 
Door deze ontwikkelingen, en ook door het toenemend belang van de school 
(vraagt om ruimte voor studie), ontstaat een sterke behoefte van adolescenten 
aan een privésfeer in het huishouden, terwijl de sociaal-economische en 
emotionele afhankehjkheid van ouders dUjwijls bhjft bestaan. Inwoning kan 
problematisch zijn, ook al omdat het ouderpaar een eigen sfeer van intimiteit 
'Mead, 1953, blz. 68; TumbuU, 1983, blz. 28. 
^Komter, 1985, blz. 184 e.v. 
'Shorter, z.j., blz. 87. 
"ibid., blz. 216. 
*Ibid., blz. 8 7 
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wenst. Mede hierdoor woont een aantal jongeren zelfstandig, hoewel zij in 
economisch opzicht niet zelfstandig zijn en afhankehjk bhjven van hmi ouders. 
Een groot deel bhjft echter wel lange tijd bij de ouders wonen. 
Draagvermogen ouderlijk gezin: algemeen 
Kinderen en adolescenten wonen lange tijd bij hun ouders thuis. Het draagver
mogen van het ouderUjk gezin is afhankehjk van de samenstelling van het 
gezin, van de interne taakverdeling en van de externe relaties met famiUe en 
gemeenschap. 
Over de interne gezinsrelaties valt het volgende op te merken. Het lagere 
kindertal vermmdert het draagvermogen, doordat er minder broers of zusters 
zijn die ingeschakeld kimnen worden bij de gezmstaken. Het belang van deze 
factor is echter niet zo groot. Weliswaar kreeg men in vroeger tijd meer 
kinderen, maar op een bepaald moment waren zelden meer dan 2 of 3 kinde
ren inwonend'. Het aantal inwonende kinderen was klein door de hoge kinder
sterfte en doordat veel kinderen al jong het ouderUjk gezin verUeten om in 
andere huishoudens dienst te nemen of in de leer te gaan. 
Belangrijker voor het draagvermogen is de verzwaring van de rolverwachtingen 
ten opzichte van de door vrouwen bezette sociale posities. De laatste honderd 
jaar is de traditioneel bestaande taakverdeling ttissen mannen en vrouwen 
versterkt. Aan vrouwen werden de in omvang toenemende sociaal-emotionele 
taken en verzorgingstaken toegewezen. De kostwinnerstaak bleef, en werd in 
versterkte mate, de opdracht van mannen. Bij het laatste speelde mede een rol 
dat betaalde arbeid nu dikwijls op grote afstand werd verricht, waardoor 
mannen een groot deel van de dag niet aanwezig waren in het gezinshuis
houden. De verzorgings- en opvoedingstaken werden steeds duideUjker van 
vrouwen verwacht en werden omvangrijker. Dit heeft geleid tot een sterkere 
gebondenheid van vrouwen aan het gezinshuishouden. Deze gebondenheid bhjft 
tegenwoordig bestaan, ook als vrouwen buitenshuis betazdde arbeid verrichten. 
Uit onderzoek in Nederland in 1975, 1982 en 1987 büjkt dat er geen sterke 
verschuiving is in de taakverdeUng in het gezm als vrouwen bmtenshuis werken. 
Het enige verschil met gezinnen met vrouwen die niet buitenshuis werken, is 
dat mannen een klein deel overnemen van taken bij de directe verzorging van 
kinderen^. In het algemeen geldt dat vrouwen het leeuwedeel van de opvoe
dings- en verzorgingstaken verrichten, ook als zij een baan buitenshuis hebben. 

Tegeüjkertijd hjkt er van buiten het gezin, in de directe sociale omgeving, weinig 
steim te worden geboden bij de opvoeding en verzorging van kinderen. Uit 
beschikbare onderzoeksgegevens ontstaat de indruk dat er geen grote verschU-
len zijn in de roUen die grootouders thans vervuUen bij zorg en opvoedmg. Er 
bestaan in West-Europa intensieve relaties tussen de generaties. Desondanks 
gaat de bijdrage van grootouders aan zorg en opvoeding vaak niet veel verder 
'Shorter, z.j. blz. 32 en 44; zie ook paragraaf 2.2. 
^ u l s t , 1977; Stoop en Oudhof, 1990; Tavccchio en Van Uzendoom, 1982. 
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dan het bieden van oppas van kinderen in de vakantieperiode of als de moeder 
werkt'. 
In hoofdstuk 2 is toegehcht dat de gebondenheid van gezinshuishoudens aan de 
omgeving vroeger niet groot was. Niettemin zal de omringende gemeenschap 
ach voorheen in positieve (hulp) of negatieve (sanctietoepassing) zin met zorg 
en opvoeding hebben bemoeid. Maar hierbij is het nuttig onmiddeUijk aan te 
tekenen dat het dan gaat om de opvoeding en verzorging van jonge kinderen, 
niet van de jongvolwassenen die hier speciale aandacht krijgen. Over het 
Engelse gezm in vroeger tijd merkt Laslett op: 

" It seems very hkely....that the chüd of peasant parents was brought up with 
a bevy of other children, caressed and attended to by a knot of other 
mothers and other adults too, as is known to be the situation in many 
primitive sodeties today, rather than being nurtured in the privacy of the 
cottage, the shack or the boarded-off rooms which the family mhabitedV 

De indruk bestaat, maar dat is met het beschikbare materiaal moeiUjk te 
toetsen, dat gezinnen minder vaak dan vroeger vaste, levenslange vriendschap
pen onderhouden met vrienden of vriendinnen. DergeUjke zeer goede kennis
sen werden in de Nederlandse traditie oom en tante genoemd. Op hen kon 
mede een beroep worden gedaan voor hulp bij zorg en opvoeding. Nu zou men 
kunnen verwachten dat in de moderne samenleving de vele professionele 
krachten, zoals huisartsen, maatschappehjk werkers en psychologen, steim aan 
het gezin geven. Enerzijds kunnen zij inderdaad steun en zorg bieden, ander
zijds kunnen zij de last van opvoedmgs- en verzorgingstaken verzwaren. Mede 
door de invloed van de visies van dergehjke professionele krachten worden 
steeds hogere eisen aan zorg en opvoeding gesteld. Dit gebeiut zowel in het 
gezin als in het onderwijs. Over Nederland valt te constateren dat het in de 
jaren zeventig zelfs de vraag is geweest of hulpverleners steim wUden geven bij 
zorg en opvoeding in het gezin. Men gaf dikwijls de voorkeur aan een individu
ele benadering en behandeling van chënten, zonder te streven naar herstel van 
gezmsverhoudmgen als deze de oorzaak waren van de ontstane problemen. De 
laatste jaren hjkt men zich echter weer sterker te oriënteren op hulpverlening 
aan het gezin waartoe de chënten behoren. 
De sodale contacten van het gezin met de omgeving zijn dus niet zodanig dat 
deze omgeving de uitbreiding van de opvoedings- en verzorgii^taken heeft 
kunnen opvangen. Er worden nu hoge criteria gesteld aan zorg en opvoeding. 
Wat er tot deze taken wordt gerekend is voor een groot deel nieuw en boven
dien zijn deze taken veel langduriger. De m het verleden van buiten het gezin 
geboden zorg en steun zouden nu nauweüjks een verUchting kunnen bieden van 
de taken van gezinshuishoudens. De omgeving van het gezin heeft niet kunnen 
vooraen in de uitbreiding van opvoedings- en verzorgingstaken. De conclusie 
valt te trekken dat het draagvermogen van het gezin in de loop van de tijd niet 
groter is geworden en dat de opvoedings- en verzorgingstaken van het gezin 
voor een groot deel horen bij de rolverwachtingen ten opachte van vrouwen. 

Z e ook paragraaf 3.4.2.2. 
^ l e t t , 1977, blz. 166. 
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Dit houdt in dat verwacht mag worden dat veranderingen in de sociale posities 
van vrouwen veel invloed zullen hebben op het aantal kinderen. 
Draagvermogen van gezinnen met buitenechtelijke kinderen 
Tabel 3.18: Buitenechtelijke geboorten per 1000 geboorten 

1960 1965 1970 1980 1985 Verschil 
1965-1985 

België 20,7 23,6 27,7 41,2 62,9" 39,3*= 
Bondsrepubliek 63,3 46,9 54,6 75,6 94,0 47,1 
Denemarken 78,2 944 110,3 331,7 429,6 335,1 
Frankrijk 60,7 59,2 68,4 113,8 195,8 136,6 
Verenigd Koninkrijk 52,2 73,3 80,4 115,2 188,9 115,6 
Nederland 13,6 184 20,9 41,2 83,2 64,7 
gem. 48,1 52,7 60,4 119,8 175,7 123,1 
st.dev. 23,29 26,66 30,60 99,39 12440 101,15 

a 1984. b verschil 1965-1984. 
Bron Eurostat, Bevolkingsstatistiek 1988; Luxemburg, 1988. 

Uit tabel 3.18 bhjkt dat het aantal buitenechtehjke geboorten stijgt. Er zijn 
aanzienhjke en groeiende verschiUen tussen de landen. In Denemarken komt 
het relatief grootste aantal buitenechtehjke geboorten voor en in België het 
kleinste aantal. De toeneming van buitenechtehjke geboorten is in Denemarken 
eveneens het grootst. Het cijfer over buitenechtehjke geboorten omvat: 
- kinderen geboren uit ongewenste zwangerschappen, voomameüjk van 

ongehuwde jonge vrouwen; 
- kinderen van bewust ongehuwde moeders; 
- gewenste kinderen van samenwonende paren. 
De eerste twee soorten buitenechtehjke geboorten komen relatief weinig voor 
en bhjven verder buiten beschouwmg. Dit geldt niet voor de derde soort. Dat 
het vooral hier is waar de groei te zoeken valt bhjkt uit tabel 3.19, over Neder
land. Uit de specificatie in deze tabel naar de leeftijd van de moeder bhjkt dat 
de sterkste groei in buitenechtehjke geboorten voorkomt in de leeftijd 30-34 
jaar. Gezien deze leeftijd is het onwaarschijnhjk dat het hier gaat om onge
wenste zwangerschappen, die men meer bij jongere vrouwen kan verwachten. 
Het is het meest waarschijnhjk dat het aandeel van de kinderen van ongehuwd 
samenwonenden het grootste is en stijgend'. Een ander argument hiervoor is 
de daling in het aantal gedwongen huwehjken. Kennehjk is het krijgen van 
kinderen niet meer voor een paar bijna altijd aanleiding onmiddeUijk te gaan 
trouwen. 

'Van den Akker, 1988, blz. 324. 
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Tabel 3.19: Buitenechtelijke geboorten en gedwongen huwelijken", per 1000 ongehuwde 

vrouwen van 15-44 jaar 

1960 1965 1975 1985 

Buitenechtelijke geboorten 
Leeftijd moeder. 
15-19 jaar 1,7 2,2 1,7 2,0 
20-24 4,2 6,0 4,7 9 4 
25-29 6,2 8,9 7,7 19,3 
30-34 6,7 10,3 8,4 26,2 
35-39 5,0 6 4 4 4 12,3 
40-44 2,4 2,3 1,3 2,7 
15-44 jaar 3,4 4,2 3 4 9,3 
Gedwongen huwelijken 15,2 18,3 7,4 5 4 

a huwelijken met een geboorte binnen 7 maanden na de huwelijkssluiting. 
BroD 
CBS, geciteerd in: P.A.M. van den Akker, "Berween youth and adulthood: adolescents as unwed 
mothers"; in: Lifestyles, contraception and parenthood; door H. Moors en J. Schoorl (red.), 
's-Gravenhage/Brussel, NIDI/C.B.G.S., 1988, blz. 323-338. 
De groei in het aantal buitenechtehjke geboorten is een indicatie van een 
ontwikkeling van het verloren gaan van een functie van de huwehjkssluiting 
voor de kinderen en hun ouders. Een functie van de huwehjkssluitmg is onder 
andere dat hierdoor de famihes van twee kanten de sociale verphchting op zich 
nemen om zorg te dragen voor de kinderen die uit het huwehjk worden 
geboren. Deze norm van famihale zorgverphchtmgen geldt misschien nauwe-
hjks nog voor gehuwden', maar zal nog mmder geldingskracht hebben voor 
ongehuwd samenwonenden. Men mag verwachten dat de verantwoordehjkheid 
van de ouders van buitenechtehjke kinderen m zekere zin groter is, althans zij 
zuUen minder steun mogen verwachten van famihe. Dit is mede een aanwijzing 
voor de toenemende verantwoordehjkheid van het gezin voor de kinderen. 
Ongewenste zwangerschappen komen vooral voor in ongimstige economische 
omstandigheden. In het verleden maakten kinderen uit ongewenste zwanger
schappen een groter deel uit van het totaal aantal buitenechtehjke geboorten. 
Bij voorbeeld in de eerste helft van de negentiende eeuw was in Noord-Holland 
53% tot 71% van de onwettige geboorten een geboorte uit een losse relatie, 
dus vermoedehjk ongewenst. 47% tot 29% van de onwettige geboorten vond 
plaats bij ongehuwde ouders met duurzame relaties^. Deze ouders zijn dus 
vergehjkbaar met de tegenwoordige samenwonenden. In het 17e-eeuwse 
Frankrijk was het aantal onwettige geboorten laag: 1%. Het aantal gedwongen 
huwehjken was niet meer dan 7%. In de 18e en de 19e eeuw hep het aantal 
onwettige geboorten in West- Eiu-opa op: in Frankrijk tot 9% en in Engeland 
tot 7%. In Nederland was in de 19e eeuw het percentage onwettige geboorten 
'Zie ook paragraaf 3.3.2.1. 
^Kok en Koster, 1987, blz. 287. 
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maximaal: 5%'. Dit waren toen relatief hoge cijfers die men echter niet kan 
zien als een teken van het bestaan van veel gezmshuishoudens waarvan de 
ouders niet gehuwd waren. 
Buitenechtehjke zwangerschappen kwamen vaak voor maar de norm was wel 
dat er dan gehuwd werd. Dit bhjkt uit het soms vaak voorkomen van gedwon
gen huwehjken. Het aandeel van gedwongen huwehjken was m protestantse 
gebieden traditioneel hoog. In Engeland was m de vorige eeuw ongeveer een 
derde van de huwehjken gedwongen. Er waren echter aanzienhjke regionale 
verschiUen. In Havelte, m Drenthe, was in de eerste heUt van de 19e eeuw 
ongeveer 60% van de huwehjken gedwongen. In ongeveer dezelfde tijd was in 
de kathoheke gemeente Lichtenvoorde, in de Achterhoek, slechts 2,5% van de 
huwehjken gedwongen^. 
Lege-nestfase 
Het kwam ook in het verleden niet voor dat gedurende de gehele biologisch 
vruchtbare periode van vrouwen kinderen ter wereld zijn gekomen. Het gemid
delde van bijna 7 kinderen kreeg men in ongeveer 12 jaju"'. In de bestudeerde 
tijd is de biologisch vruchtbare periode aanzienhjk verlengd, van 29 naar 39 
jaar. Tegehjkertijd met de verlenging van de biologisch vruchtbare periode 
wordt een afnemend deel van deze periode "gebruikt". Nu geldt een gemiddelde 
van 1,5 kind in ongeveer 3 jaar. De niet "gebruikte" vruchtbare tijd is toegeno
men van 17 naar 36 jaar. Als wij nu aUeen het deel bezien aan het einde van de 
vruchtbare periode, dan bhjkt dat men vroeger gemiddeld bijna 5 jaar niet 
benutte en nu ongeveer 24 jaar. Deze verandering heeft grote betekenis voor 
de levenscyclus van vrouwen. 
In tegenstelling tot voorheen maken velen nu nog een tijd mee na de gezins
fase. Er is niet aUeen een derde levensfase ontstaan. De gezmsfase eindigt voor 
veel vrouwen zelfs al geruime tijd voor afloop van de tweede levensfase. Men 
maakt een lege-nestfase mee. Dat wil zeggen dat de verantwoordeUjkheden 
voor kinderen verminderen en dat men aUeen met de partner overbüjft. Deze 
lege-nestfase gaat in als het laatste kind zich definitief in een ander huishouden 
heeft gevestigd. De lege-nestfase is een nieuw verschijnsel. De huwehjksleeftijd 
is traditioneel hoog. Gegeven de vroeger korte levensverwachting konden de 
beide partners m de meeste gevaUen het huwehjk van hun eerste kind niet 
meer meemaken. Een huwehjksleeftijd van ongeveer 29 jaar vroeg immers voor 
beide partners een levensverwachtmg na het huwehjk van dezelfde duur. Dit 
kwam echter zelden voor. De periode dat men kinderen kreeg duurde boven
dien betrekkehjk lang. Het ook nog door beiden meemaken van het moment 
dat het laatste kind het ouderhjk huis verhet, was dan een uitzondering. 
Verduin heeft berekend dat de geboortencohort waaruit voor het eerst meer 
dan de helft van de echtparen samen kon meemaken dat het laatste kind het 

Verduin, 1985, blz. 95. 
^Ibid. 
'Berekend met gegevens uit de tabel over de levenscyclus van Duitse vrouwen in paragraaf 3 4 . 
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huis verhet, werd gevormd door de in 1875 geborenen. Zij trouwden omstreeks 
de eeuwwisseling. De duur van hun huwehjk tot het overhjden van de eerste 
partner was 38 jaar. In de jaren dertig is de lege-nestfase als nieuwe levensfase 
ontstaan'. Deze ontwikkeling heeft zich sindsdien voortgezet. Deze is niet 
alleen het resultaat van een stijgende levensverwachting, maar ook van een 
vermindering van het kindertal en van de dalende huwehjksleeftijd na de 
Tweede Wereldoorlog. De mvloed van de ontwikkehng van de verlengde duur 
van de verantwoordehjkheid voor inwonende kinderen heeft de invloed van 
deze factoren kennehjk niet kunnen compenseren. Een belangrijk effect van het 
ontstaan van de lege-nestfase is het ontstaan van een aanbod op de arbeids
markt van de zogenoemde herintredende vrouwen, die als zij 45 tot 50 jaar zijn 
aan de lege-nestfase beginnen. Het zijn dus demografische veranderingen, de 
gestegen levensverwachting en het kleinere kindertal, die tot gevolg hebben dat 
het leven van vrouwen in de tweede levensfase niet meer voUedig wordt 
bepaald door de rolverwachtingen ten aanzien van het moederschap. 
3 3 3 Arbeidsparticipatie van vrouwen 
De sexe is m aUe samenlevingen in hoge mate bepalend voor de sociale positie, 
maar dit persoonskenmerk is niet altijd verbonden met het verrichten van een 
bepaalde soort arbeid. Er is geen vaste taakverdeling tussen mannen en 
vrouwen die voor aUe samenlevingen en voor aUe tijden geldt. In sommige 
samenlevingen ziet men vrouwen als te zwak voor het werk buitenshuis, soms 
ziet men hen echter juist als bijzonder geschikt hiervoor\n het verleden 
hadden vrouwen en mannen in westerse samenlevingen een sterk gescheiden 
eigen mvloedssfeer van arbeid, waarop de andere sexe niet werd toegelaten'. 
Overigens komt deze scheiding nu ook nog voor. In de gezinshuishoudens is er 
een sterke taakverdeling tussen vrouwen en mannen. Er zijn in de nu bestaande 
beroepen nog duidehjk beroepen voor vrouwen en mannen te onderkennen. 
Niet idleen de soort maar ook de graad van participatie in betaalde arbeid van 
vrouwen is per land verschiUend. Deze verschiUen kunnen veroorzaakt zijn door 
historische ontwikkeUngen. In sommige landen is de betrokkenheid bij de 
wereldoorlogen er de oorzaak van geweest, dat van vrouwen werd gevraagd 
mannen in het produktieproces te vervangen en verder bij te dragen aan de 
noodzakehjke grotere produktie. De geschiedenis van de participatie van 
vrouwen m betaalde arbeid in westerse samenlevingen kent golfbewegingen, 
zowel m de waardering voor dit verschijnsel als in de participatiegraad. 
De waardering voor de arbeidsparticipatie van vrouwen buitenshuis verandert 
in de loop van de tijd en is verschiUend per sociaal miUeu. Als de inwoners van 
Westeuropese landen worden onderverdeeld naar arbeidersklasse, middenklasse 
en meest welvarende klasse, dan valt er over de ontwikkeling in de afgelopen 
honderd jaar het volgende op te merken. Traditioneel gold voor vrouwen noch 
'Verduin, 1985, blz. 110. 
^ e a d , 1953, blz. 12. 
'Shorter, z.j., blz. 78. 
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matinen in het meest welvarende miheu dat er waarde werd gehecht aan het 
verrichten van arbeid tegen betaling. Dit was iets voor de minder welvarende 
miheus. De socioloog Veblen heeft deze "vrijetijdsklasse", zoals die omstreeks 
de eeuwwisseling nog bestond, beschreven m een studie met als titel: "The 
Theory of the Leisure Class"'. Arbeid was voor deze klasse wel belangrijk, 
maar het moest zowel voor vrouwen als mannen arbeid zijn die geen econo
misch nut had. Het werken voor de kost was een teken van een lagere sociale 
status, van het behoren tot de middenklasse of de arbeidersklasse. De sociale 
klassen die voor hun dagehjks brood moesten werken, dachten niet minder 
negatief over arbeid. Bij een toenemende welvaart ontstond voor een groot 
deel van de bevolking de mogehjkheid de aan betaalde arbeid bestede tijd te 
verminderen. Met name de persoonhjke dienstverlenende arbeid, vooral de 
arbeid die vrouwen voorafgaand aan de tweede levensfase voor anderen 
verrichtten, nam af. De arbeid werd nu door velen geheel in eigen huishouden 
verricht, na een huwehjkssluiting die gemeten aan de Westeuropese traditie op 
jeugdige leeftijd werd gesloten. Deze verandering in de transitiefase heeft na de 
Tweede Wereldoorlog geleid tot het ontstaan van een geboortengolf. Kinderen 
werden vroeger in het leven van de jonge moeders geboren, terwijl de gezinnen 
van oudere vrouwen nog niet voltooid waren. Hierdoor ontstond een opeenho
ping van geboorten. 
De ontwikkehngen m de waardering van betaalde arbeid hjken niet geheel 
paraUel te lopen aan de feitehjke ontwikkelingen in de participatie. Na een 
periode in de jaren zeventig van een negatieve beeldvorming van betaalde 
arbeid in de media en in de pubheke opinie, geldt nu weer, althans verbaal, een 
sterke arbeidsmoraal. Dit komt wel overeen met de ontwikkeling m de 2U'beids-
participatie van vrouwen, maar niet met de arbeidsparticipatie van mannen. De 
participatie van vrouwen m betaalde arbeid in West-Europa neemt toe, maar 
die van mannen neemt af. Niettemin wordt het arbeidsethos zelfs in de meest 
welvarende kringen uitgedragen. Leden van deze kringen kunnen zich het niet 
meer permitteren zichtbaar in ledigheid hun tijd te passeren. Zij houden naar 
buiten toe het beeld op van het hebben van veel verphchtingen en verant-
woordehjkheden. Zij portretteren zichzelf als "heroes, struggüng beneath the 
burden of labom"^. 

Veblen, 1899. 
^Seabrook, 1987. 
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Tabel 3.20: Ontwikkelingen in de participatiegraad van vrouwen in betaalde arbeid" 

1960 1970 1980 1985 Verschil 
1960-1985 

België 36,6 40,2 48,0 5 0 4 13,9 
Bondsrepubliek 49,1 48,1 49,3 50,3 1,2 
Denemarken 5 1 4 58,0 71,2 744 23 
Frankrijk 45,8 4 7 4 52,6 54,9 9,1 
Verenigd Koninkrijk 48,2 50,8 57,7 60,2 12 
Nederland 26,3 30,6 34,9 40,9 14,6 
gem. 42,9 45,9 52,3 55,2 12,3 
st.dev. 8,80 8,61 10,93 10,39 6 4 3 

a percentage vrouwelijke arbeidskrachten van het totaal aantal vrouwen van 15-64 jaar. 
Bronnen 
OECD, Labour Force Statistics 1966-1986; OECD, Parijs, 1988; Quarterly Labour Force 
Statistics; OECD, Parijs; OECD, Employment Outlook; September 1987, OECD, Parijs, 1987. Zoals gezegd is er in West-Europa nu weer een stijgende participatie van 
vrouwen in betaalde arbeid. In tabel 3.20 wordt de ontwikkeling in de participa
tie in de periode 1%0-1985 weergegeven. Hieruit blijkt dat er in alle landen 
sprake is van een stijgende participatie van vrouwen in betaalde arbeid. In 
Nederland is de participatie het laagst en in Denemarken is deze het hoogst. In 
deze twee landen valt de sterkste stijging van de arbeidsparticipatie te constate
ren. Nederland is wat dit betreft tweede. Een verdere indicatie van een stijgen
de betekenis van betaalde arbeid in het geheel van rolverwachtingen ten 
opzichte van vrouwen geeft tabel 3.21 over deeltijdarbeid. In de onderzochte 
periode daalt het percentage in deeltijd werkende vrouwen. De betaalde arbeid 
doet een toenemend beroep op de tijd van vrouwen. Frankrijk is hierop een 
uitzondering; hier is het percentage La deeltijd werkende vrouwen, van het 
totaal aantal betaalde arbeid verrichtende vrouwen, toegenomen. De grootste 
wijzigmgen bhjken in Nederland en Denemarken voor te komen. 
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Tabel 3.21: Percentage vrouwen dat deeltijdarbeid verricht van het totaal aantal vrouwen dat 

betaalde arbeid verricht 

1979 1985 Verschil 1979-1985 

België 89,3 86,1 -3,2 
Bondsrepubliek 91,6 89,8 -1,8 
Denemarken 86,9 80,9 -6,0 
Frankrijk 82,0 83,0" 1,0^ 
Verenigd Koninkrijk 92,8 884 -4,3 
Nederland 824 76,1 -6,4 
gem. 874 84,1 -34 
st.dev, 4,16 4,68 243 

a 1986. b verschil 1979-1986. 
Bronnen 
OECD, Employment Outlook; September 1987, OECD, Parijs, 1987; Main Economie Indicators; 
OECD, Parijs, maandelijks; Main Economie Indicators, Historica! Statistics: 1960-1986; OECD, 
Parijs, 1988. 

In een situatie dat - blijkens onderzoek' - echtgenoten weinig of geen taken 
overnemen van buitenshuis werkende vrouwen, is een toenemende participatie
graad m betaalde arbeid van vrouwen tevens een teken van een stijgende 
taakbelastmg. In de afgelopen decennia is de roldifferentiatie tussen mannen en 
vrouwen veranderd. Van vrouwen wordt nu ook verwacht dat zij bijdragen aan 
het gezinsinkomen, zonder dat maimen taken van vrouwen hebben overge
nomen. De omvang van de rolverwachtingen, behorend bij de posities van 
vrouw en moeder, is relatief toegenomen. De arbeidsparticipatie door vrouwen 
heeft een prijs. Zij worden belast door de combinatie van betaalde arbeid met 
de taken van opvoeding en verzorging in het gezin. De taakbelasting van 
vrouwen kan een rol spelen bij de verklaring van het kindertal en van de 
beschikbaarheid van informele zorg voor hulpbehoevende ouderen. Bij de 
verklaring van deze verschijnselen is het nuttig de arbeidsparticipatie nader te 
onderscheiden naar leeftijdscategorie. Hiervoor is al het een en ander gezegd 
over de arbeidsparticipatie van jongeren. In de volgende paragrafen volgt het 
een en ander over de arbeidsparticipatie van ouderen. Tabel 3.22 geeft nu een 
globaal overzicht naar geslacht en leeftijd. 
'Zie paragraaf 3.3.2.2 en Komter, 1985, blz. 36 en blz. 157. 
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Tabel 3.22: Beroepsdeelneming in 1987, naar leeftijd en geslacht in verschillende Europese 

landen; indexcijfers (1968=100, voor Nederland: 1971 = 100) 

Bonds
republiek 

Frankrijk Verenigd 
Koninkrijk 

Nederland 

Vrouwen 
15-19 jaar 76 36 117 51 
20-24 102 98 114 121 
25-34 128 151 154 223 
35-44 133 153 133 204 
45-54 109 129 122 158 
55-59 99 97 111 97 
6 0 ^ 44 50 66 24 
65 jaar 27 21 43 23 
en ouder 
Mamten 
15-19 jaar 87 40 113 52 
20-24 88 91 93 85 
25-34 88 99 % 98 
35-44 98 100 96 97 
45-54 93 98 92 90 
55-59 83 71 85 71 
60-64 41 37 61 24 
65 jaar 23 20 - 26 
en ouder 

Bron 
bewerking van gegevens uit: OECD, Labour Force Statistics, 1966-1986; OECD, Parijs, 1988. 
In de vier landen uit tabel 322 is de arbeidsparticipatie van jongeren en 
ouderen gedaald. Het Verenigd Koninkrijk vormt een uitzondering met een 
stijgende arbeidsparticipatie van de jongste leeftijdscategorie. De arbeidspartici
patie van vrouwen is in het algemeen toegenomen, die van mannen is afgeno
men. Deze tegenstelling is opmerkehjk. Dit hjkt alsnog een onderbouwing van 
de stelling van Ehrenreich' over het verdwijnen van de kostwinnersnorm bij 
mannen. De arbeidsparticipatie van mannen in de leeftijd dat zij kostwinner 
zijn, is echter nog te groot om deze gevolgtrekking te kunnen maken. De daling 
van de arbeidsparticipatie in deze categorie is relatief gering en kan bovendien 
het resultaat zijn van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waarbij minder 
produktieve krachten uit de beroepsbevolking verdwijnen, bij voorbeeld zoals in 
Nederland in arbeidsongeschiktheidsregelingen. 

'Zie paragraaf 3.3.1. 
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Tabel 3.23: Participatiegraad vrouwen in betaalde arbeid, voor twee leeftijdscategorieën, in 1985 

25-44 45-59 

België 55,6 264 
Bondsrepubliek 56,4 45,8 
Denemarken 79,3 65,2 
Frankrijk 64,3 50,1 
Verenigd Koninkrijk 59,7 59,3 
Nederland 43,3 24,7 
gem. 59,8 45,3 
st.dev. 10,8 15,2 

Bron 
Bewerking van gegevens uit: Eurostat, Enquête naar de arbeidskracht. Resultaten 1985; 
Luxemburg, 1987. 

In tabel 3.23 wordt de participatiegraad van vrouwen weergegeven, gespe
cificeerd voor enkele leeftijdsklassen die in het bijzonder van belang zijn in 
verband met toetsing van de geformuleerde hypothesen. Uit tabel 3.23 bhjkt 
dat Denemarken de meeste, en dat Nederland de minste participerende 
vrouwen heeft in de genoemde leeftijdsklassen. De aangehouden leeftijdsgren
zen houden verband met het vervolg van de analyse. De leeftijdsgrenzen 25-44 
zijn in verband met de invloed van de arbeidsparticipatie op de vruchtbaarheid 
als volgt bepaald. Voorafgaand aan het 25e levensjaar zuUen velen in een fase 
verkeren, waarin zij nog onderwijs volgen. Boven 45 jaar is de biologische grens 
voor het krijgen van kinderen gepasseerd of nabij. Uit tabel 3.22 is gebleken 
dat in het bijzonder de arbeidsparticipatie van vrouwen in de vruchtbare leeftijd 
is gestegen. De leeftijdsgrenzen 45-59 jaar kunnen als volgt worden gemoti
veerd. Deze houden verband met de analyse van de invloed van de arbeids
participatie van vrouwen op de coUectieve sociale uitgaven. Hoe hoger de 
leeftijd van vrouwen, hoe groter de kans dat zij bejaarde ouders hebben. Maar, 
er is een bovengrens. Men kan verwachten dat het bij stijgende leeftijd steeds 
moeihjker wordt voor hoogbejaarde, hulpbehoevende ouders te zorgen. Er is 
ook een benedengrens omdat er bij een lage leeftijd aUeen kans is dat men 
hoogbejaarde ouders heeft, als de moeder bij de geboorte relatief oud was. 
Iemand van 40 heeft een moeder van 80 jaar of ouder als bij haar geboorte 
haar moeder 40 jaar of ouder was; dit komt relatief weinig voor. 
Tabel 3.24 bevat gegevens over Nederland over een wat langere periode. Na 
een aanvankehjke daling m de arbeidsparticipatie door vrouwen, direct na de 
Tweede Wereldoorlog, ontstaat er een stijging. Over een langere termijn zijn er 
gegevens bekend over de samenstelling van de beroepsbevoUdng naar sexe. In 
Nederland kwam aanvankehjk een verjonging van het arbeidsaanbod van 
vrouwen voor. Sinds de voUcstelling van 1899 nam het aantal vrouwen van 25 
jaar en ouder onder het arbeidsaanbod van vrouwen af'. Kennehjk verminderde 
toen het aantal gehuwde werkende vrouwen, en bleven de vrouwehjke adoles-
'Verwey-Jonker, 1985, blz. 155. 
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centen die voorafgaand aan het huwehjk werkten over. Sinds 1909 bleef het 
aandeel gehuwde vrouwen van de beroepsbevolking schommelen rond 2%, wat 
m vergehjking met andere Europese landen laag was. In België bij voorbeeld 
bedroeg dit percentage m 1930 10.1% en in Engeland 5%\u stijgt de ar
beidsparticipatie van de oudere leeftijdscategorieën weer. Dit houdt verband 
met de langere opleidingsduur en met de stijging van de arbeidsparticipatie van 
gehuwde vrouwen. In de afgelopen honderd jaar is de stijging van de taakbelas
ting van vrouwen dus vooral na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. 
Tabel 3.24: Beroepsdeelneming naar leeftijd en geslacht in Nederland, 1947-1985, in percentages 

Vrouwen Mannen 
Totaal 50-64 65 jaar Totaal 50-64 65 jaar 
14 jaar jaar en ouder 14 jaar jaar en ouder 
en ouder en ouder 

1947 27 17 6 85 90 35 
1960 22 14 3 81 91 20 
1975 26 17 2 71 79 8 
1980 30 18 1 67 72 5 
1985" 34 22 1 66 67 4 

a niet ingeschreven personen van 574 jaar en ouder met een werkloosheidsuitkering zijn in 
deze cijfers tot de beroepsbevolking gerekend. 

BlOD 
AW.F. Corpeleijn, "De groei van de beroepsbevolking op lange termijn. Ontwikkelingen in de 
periode 1950-2000"; in: Economisch-Statistische Berichten, 24 juli 1985, blz. 763. 

Tegen de constatermg van een toenemende taakbelastmg kan worden inge
bracht dat deze niet bhjkt uit de sterftecijfers. Er is nu, sinds enkele generaties, 
een oversterfte van maimen. In de negentiende eeuw en verder terug was er in 
sommige streken een oversterfte van vrouwen, vooral van vrouwen m de 
vruchtbare leeftijd^. Deze oversterfte kon slechts gedeeltehjk verklaard worden 
door de sterfte m het kraambed'. Het hjkt niet ver gezocht deze te verklaren 
uit de grotere risico's die veel vrouwen voor hun gezondheid hepen door de 
slechte huisvestingsomstandigheden, gebrekkige voeding en de vele te vervuUen 
taken m het huishouden en in de gemeenschap. 
In de twintigste eeuw is de oversterfte van vrouwen verdwenen en is er een 
toenemende oversterfte van mannen. Vergeleken met vroeger is de taakbe
lasting van vrouwen, maar ook van mannen, aanzienüjk verücht. De zwaarte 
van de arbeid is zowel voor maimen als vrouwen verminderd. Relatief meer 
mannen dan vrouwen verrichten betaalde arbeid, maéu- hun oversterfte kan hier 
niet geheel uit worden verklaard. Een aanzienhjk deel van de oversterfte heeft 
te maken met hun riskante leefgewoonten (tabak, alcohol, weinig hchaamsbe-
'Blok, 1976, geciteerd in Damsma, 1986, blz. 234. 
Verduin, 1985, blz. 109. 
'imhof, 1981, blz. 145. 
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weging), die vrouwen in veel mindere mate hebben overgenomen. Ondanks de 
toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen m de Verenigde Staten in de 
jaren zeventig werden zij niet ongezonder. Er was geen stijging van het aantal 
gevaUen van hart- en vaatziekte, zoals wel bij mannen het geval was'. 
De toenemende taakbelastmg van vrouwen is relatief, doet zich de laatste 
decennia voor in vergehjking met de voorafgaande periode en m vergeüjking 
met de taakbelasting van mannen. Deze kan in het bijzonder in verband 
worden gebracht met de participatie in betaalde arbeid zonder dat er in het 
huishouden verder een herverdeling van taken plaatsvindt. Het is een relatieve 
verschuiving in zwaarte van de rolverwachtingen ten opzichte van mannen naar 
de rolverwachtingen ten opzichte van vrouwen. Dit hoeft niet te betekenen dat 
de door vrouwen vervidde taken, in vergeüjking met de vroeger door hen 
vervulde taken, zwaarder zijn geworden. De zwaarte van teiken van verzorgmg 
en opvoeding is mede afhankehjk van andere asphaties op het gebied van het 
werk en de vrijetijdsbesteding. Niet aUeen door concurrerende activiteiten 
kunnen deze taken eerder een last worden. Zoals ook een pijndrempel indivi
dueel lager of hoger kan üggen, zo is dit ook in het algemeen in een bepaalde 
tijd en samenleving het geval met het kunnen leven met een bepaalde onzeker
heid of ongemak^. Ais men opgroeit in welvarende omstandigheden kunnen de 
onzekerheid van het resultaat, en het gebrek aan financiële opbrengsten van 
verzorging en opvoeding in een gezinshuishouden, zwaar gaan wegen in het 
dagehjks leven. Nu de levensloop veel beter dan vroeger gepland kan worden, 
zal aUes wat de planning kan verstoren eerder als een last worden ervaren. 
Opvoeding van kinderen en verzorging van kinderen of hulpbehoevende 
anderen m of buiten het huishouden zijn financieel niet lonend, kunnen het 
levensplan danig in de war brengen en hebben een onzekere uitkomst. 
3.4 Derde levensfase 

3.4.1 Algemeen 
In aUe samenlevingen veranderen de sociale posities van mensen bij het ouder 
worden. Bij voorbeeld over de Mbuti in Zaïre is opgemerkt: 

"When a woman is beyond childbearing, a man beyond the adult male work 
of huntmg, in other words when they are both in a sense sexless, as the 

'Ehrenreich, 1983, blz. 78. Recent stijgt in Nederland de sterfte aan hart- en vaatziekten onder 
vrouwen wel. Dit is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de veroudering (zie Witteman, 1990). 
^ i e ook Scitovsky, 1976. 
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tenninology (tata) implies, they become elders. Removed from all major 
som-ces of conflict, the elders act as mediators and arbiters. They guard the 
camp when the himt is away and spend much of their time playing with 
children, passing on their wisdom through such play as well in their role of 
storytellers'." 

Kenmerkend voor de derde levensfase is het verües van sociale posities. Het is 
in alle tijden en in alle culturen gewoon dat oudere mensen ontheven worden 
van maatschappehjke taken. Dit hoeft niet te betekenen dat hun invloed 
verloren gaat. In niet-westerse culturen bhjven ouderen soms belangrijke 
sociale posities bezetten; in het bijzonder hebben zij dan de taken van over
dracht van kennis aan de jonge generatie en van regeling van famihezaken. In 
westerse samenlevingen bhjven er minder sociale posities voor ouderen over. 
Er ontstaat een derde levensfase bij het ouder worden die kan worden gedefi
nieerd als een periode van "disengagement", een periode waarin de verphchtin
gen van voorheen bezette sociale posities ontbreken. Men is gepensioneerd, dus 
zonder betaalde arbeid. De kinderen hebben het huis verlaten; men verkeert in 
de lege-nestfase. Wel bhjft de mogehjkheid over van de toewijzing van de 
positie van grootouder. Bovendien bhjft de positie van partner ook in de derde 
levensfase belangrijk. 
De beschrijving van de terugtrekking van ouderen met de term "disengagement" 
is van Ciunming en Harry^. Zij onderkennen een drievoudig terugtreldken uit de 
samenleving: een verhes van posities, vermindering van relaties en een afnemen 
van een "commitment" aan normen en waarden. Cumming en Harry zeggen dat 
het een proces is dat intrinsiek is aan het ouder worden, en dat niet alleen het 
resultaat is van sociale pressie. Dit proces zou functioneel zijn voor individu en 
samenleving: het bereidt ouderen voor op him levensemde en het minimaliseert 
het effect van hun dood op het sociale systeem. Bij de opmerkingen van 
genoemde auteurs zijn wel enige relativerende kanttekeningen te plaatsen. Het 
disengagement is niet zo algemeen als zij suggereren. Bij de veronderstelling 
over de functionahteit voor het sociale systeem valt op te merken dat dit vooral 
geldt voor personen die aan het emde van de derde levensfase verkeren. De 
derde levensfase bestrijkt immers een lange periode. Het is moeiUjk voor de 
gehele periode aan de disengagement een functionahteit toe te kermen. Het is 
in het bijzonder moeihjk in te zien wat de functionahteit is voor het sociale 
systeem, van de hoge coUectieve lasten die ontstaan door het feit dat velen al 
op relatief jonge leefdjd de arbeidsmarkt verlaten. 
Het verhes van sociale posities door ouderen wU niet zeggen dat zij geen deel 
meer uitmaken van de samenleving. Ouderen hebben veel contact met genera
tiegenoten in de vrijetijdsbesteding, in vakanties voor ouderen, in sodale 
voorzieningen en in de woonomgevmg. Er heeft zich een zeer omvangrijke 
dienstverlening voor deze categorie ontwikkeld, er is intramurale en extramura
le zorg voor hen. Er is opvang voor ouderen in een aangepaste omgeving. Men 
kan zelfs in een omgeving met uitsluitend ouderen wonen, zoals in de meest 
extreme vorm het geval is m de Verenigde Staten, waar woondorpen voor 
^TumbuU, 1983, blz. 58-59. 
^Cumming en Henry, 1961. 
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ouderen voorkomen. Ouderen leven in een apart segment van de samenleving, 
men kan spreken van een gesegmenteerde sociale integratie van ouderen. Dit 
verschijnsel is niet ongewoon of nieuw. Het gescheiden leven van leden van 
eenzelfde generatie van andere generaties komt in veel samenlevingen voor. 
Het beginpunt van de derde levensfase is in westerse samenlevingen, zosds ook 
het geval is met het begm van de tweede levensfase, diffuus. De sociale positie 
van ouder gaat verloren als kinderen definitief het ouderüjk huis hebben 
verlaten en niet meer afhankehjk zijn van hun ouders. Wanneer dit laatste het 
geval is, is moeihjk vast te steUen. Met het uit huis gaan van de kinderen zijn 
ouders dikwijls nog niet van hun verphchtingen ontheven. De reden van het uit 
huis gaan door kinderen kan bij voorbeeld gelegen zijn in studie van het kind 
waarvoor ouders nog verantwoordehjkheid dragen, zodat het niet duideüjk is 
waimeer de gezinsfase is afgelopen. Een ander belangrijk keerpunt is het 
moment waarop men grootouder wordt. In verband met de hier bestudeerde 
effecten van de levenscyclus is het nuttig de pensionering als begm van de 
derde levensfase aan te houden. Weliswaar is deze grens voor veel vrouwen 
niet persoonhjk van toepassing: hun echtgenoot heeft in de tweede levensfase 
betaald werk, zij zelf dikwijls niet. Aan de andere kant bhjkt uit onderzoek dat 
voor deze vrouwen de pensionering van de echtgenoot een belangrijk keerpunt 
in him leven is. 
Het begjn van de derde levensfase is in deze studie dus het moment dat de 
kostwinner of kostwmners in het gezin definitief de arbeidsposities hebben 
verlaten. Het ontstaan van een derde levensfase, voor steeds meer mensen 
omstreeks de leeftijd van zestig jaar, heeft te maken met de stijgende levens
verwachting en met economische ontwikkelingen die leiden tot een afnemende 
participatie van ouderen in betaalde arbeid. De derde levensfase kan lange tijd 
duren. Dit is een gevolg van de stijgende levensverwachting op oudere leeftijd. 
3.4J Posities van ouderen in de privésfeer 
3.4J.1 Huishoudenssituatie 
De beschrijving van de posities van ouderen in de privésfeer is gericht op 
kenmerken die een aanwijzing kuimen geven van de behoeften aan zorg, en van 
de mogehjkheid binnen de privéfeer m deze behoeften te voorzien. Het is in de 
pubheke discussie een door velen aanvaard idee dat de behoefte van ouderen 
aan coUectieve zorg het gevolg zou zijn van het verdwijnen van driegenera
tiehuishoudens. In het algemeen moet men ach echter niet te veel van voor-
steUen van het voorkomen van het driegeneratiehuishouden in West-Europa, 
niet in vroeger tijd en evenmin in deze tijd. In de vorige eeuw en eerder waren 
meestal de ouders al overleden voordat hun jongste kind het huis uitging; zij 
bereikten dan de levensfase niet waarin zij met kinderen en klemkinderen 
konden samenwonen. Toch waren er wel driegeneratiehuishoudens maar die 
hadden kwantitatief niet veel betekenis. Het leven in een driegeneratiehuis
houden was voor de ouderen van korte duur. Rijpma heeft voor de Achter
hoek, m de tijd omstreeks 1870, berekend dat de duur van de samenwoning van 
een ouder echtpaar met hun oudste zoon vanaf de dag van diens huwehjk 



92 
statistisch gemiddeld één jaar duurde, dan overleed de oude boer. De oude 
boerin bleef dan gemiddeld nog vijf jaar in leven. Hierdoor bleef het aantal 
driegeneratiehuishoudens klein'. De mensen leefden in het algemeen nog niet 
lang genoeg om bij hun kinderen in te kunnen wonen. 
Driegeneratiehuishoudens waren, vooral m het verleden, kenmerkend voor 
Oosteiu-opese landen. Men kon en kan deze gezinsvorm ook in verschillende 
gebieden in West-Europa aantreffen, maar deze wijze van samenleving is in het 
algemeen m West-Europa in het verleden ongebruikehjk geweest. Naarmate 
men echter meer naar het oosten en het zuiden van Europa gaat, komen 
driegeneratiehuishoudens meer voor. Het samenwonen van ouders en hun 
gehuwde zoon of dochter was m de 19e eeuw in Noord-Frankrijk zeldzaam. Als 
dit voorkwam betrof het een verweduwde of ongehuwde dochter met kinderen. 
In Zuid-Frankrijk kwamen dergehjke huishoudens echter veel vaker voor^. Het 
samenwonen in grote gezinshuishoudens houdt volgens de antropologische 
hteratuur vooral verband met de aanwezigheid van gemeenschappehjk bezit en 
niet met een onderlinge emotionele band. In India bij voorbeeld komen uitge
breide gezinshuishoudens aUeen voor onder de rijkere famihes. Het driegenera
tiehuishouden heeft een economische functie, namehjk in de wijze waarop de 
landbouw wordt bedreven en waarop het bezit wordt overgedragen op volgende 
generaties. Wat dit betreft past het driegeneratiehuishouden niet bij de traditie 
m veel Westeuropese streken. Driegeneratiehuishoudens konden ook door een 
andere oorzaak niet vaak voorkomen. De hoge huwehjksleeftijd in West-
Europa en het gebruik dat velen niet vanuit het ouderhjk huis trouwden, maar 
eerst een aantal jaren m een ander huishouden in dienst gingen, verhinderden 
dat driegeneratiehuishoudens ontstonden. Men leefde dikwijls te kort om na 
het late huwehjk ook nog de geboorte van de klemkinderen mee te maken. 
Bovendien vertrok mtussen de jongere generatie van de kinderen al op jonge 
leeftijd uit het huishouden. Na een periode om te leren of om zich door werk 
enig kapitaal te verwerven, vestigde men zich zelfstandig. Uit historische 
gegevens bhjkt dat gemiddeld ongeveer 90% van de Westeuropese huishoudens 
al in de pre-industriële periode uit één of twee generaties bestond. Het aantal 
driegeneratiehuishoudens is waarschijnhjk in de loop van de eeuwen stabiel 
gebleven'. 

'Rijpma, 1987, blz. 38. 
¥auve-Chamoux, 1983, blz. 487. 
'Dooghe, 1985, blz. 232; Todd, 1983. 
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Tabel 3.25: Percentages alleenstaanden' onder de oudere bevolking (65 jaar en ouder) 

1972 1981 Verschil 
1972-1981 

Bondsrepubliek 51,7 54,4 2,7 
Denemarken 48,9 49,9 1,0 
Frankrijk 51,7 5 0 3 -1,4 
Verenigd Koninkrijk 50,6 48,6 -2,0 
Nederland 45,2 44,9 -03 
gem. 49,6 49,6 0 
st.dev 2,44 3,06 1,69 

a ongehuwde, verweduwde en gescheiden personen. 
Bron 
Eurostat, Population by marital status, age and sex, 1972-1981; Straatsburg, 1986. Kenmerkend voor de positie van ouderen in de privésfeer is het alleenstaand 
ajn. Naarmate de leefüjd stijgt, en tegehjkertijd de kans op hulpbehoevendheid 
groter wordt, stijgt het aantal alleenstaanden. Alleenstaanden hebben geen 
partner meer op wie zij kunnen steunen en zullen bij ziekte eerder een beroep 
moeten doen op coUectieve voorzieningen. In tabel 3.25 wordt een overzicht 
gegeven van de aantaUen aUeenstaanden m de verschiUende landen. De 
veranderingen in, en de verschiUen tussen, landen zijn niet groot. Uit tabel 3.25 
bhjkt een toeneming van het aantal aUeenstaande ouderen in de Bondsre
pubUek en Denemarken. Er is een kleine afneming in het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en Nederland. Uit een, hierboven niet gegeven, nadere uitspUtsing 
bUjkt dat onder de oudere aUeenstaanden in de genoemde landen het deel 
gescheidenen toeneemt en het deel ongehuwden aJheemt. In de Bondsrepu
bhek, Denemarken en Nederland is het deel verweduwden toegenomen; in 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is het deel verweduwden afgenomen. 
Over Nederland is bekend dat oudere mannen in weduwstaat in afiiemende 
mate hertrouwen, hoewel er geen gebrek is aan vrouwehjke huweUjkskandida-
ten van hun leeftijd*. 

Van den Akker 1982, blz. 8. 
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Tabel 3.26: Percentage alleenwonenden onder ouderen (65 jaar en ouder) 

1960/62 1970/75 VerschU 1960/1962 
-1970/1975 

België 49,6 53,7 4,1 
Bondsrepubliek 37,4 42,1 4,7 
Frankrijk 49,9 51,3 1,4 
Nederland 43,3 394 -3,8 
gem. 45,1 46,7 1,6 
st.dev. 5,14 5,98 3,36 

Bron 
Eurostat, Economie and Social Features of Households in the Member States of the European 
Community; Luxemburg, 1982. 

Alleenstaanden zijn vaak alleenwonend (zie tabel 3.26 over de aantallen 
alleenwonenden). Uit de tabel 3.26 volgt dat zich twee tegengestelde ontwik
kelingen voor doen. Er is een toenemend aantal aUeenwonende ouderen in 
België, de Bondsrepubhek en Frankrijk en een afnemend aantal in Nederland. 
De afneming van het aantal aUeenwonenden in Nederland kan het gevolg zijn 
van een groei van intramurale voorzieningen voor ouderen. Deze tendens is 
opmerkehjk omdat de ontwikkehngen in de privésfeer in Nederland en in 
andere Westeuropese landen leiden tot een vergroting van het aantal alleenwo
nende ouderen. Deze stij^ng is het gevolg van het minder samenwonen van 
ouderen met hun kinderen. Sundström heeft deze ontwikkeling in een aantal 
landen onderzocht. In de loop van de tijd is het percentage ouderen dat met 
kinderen samenwoont in alle landen sterk afgenomen. Bij voorbeeld in Zweden 
is het percentage ouderen, behorend tot deze categorie, in 1975 vergeleken met 
1955 gedaald van ongeveer 27% naar ongeveer 7%. In Noorwegen zijn de 
overeenkomstige percentages 42% en 22% . Dit afnemend samenwonen hangt 
weer samen met het kleiner worden van gezinnen en met het eerder voltooid 
zijn van gezinnen. In vroeger tijd kwam het meer voor dat gehuwde ouderen op 
oudere leeftijd nog samenwoonden met oudere ongehuwde kinderen. 

'Sundström, 1983, blz. 26. 
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Tabel 3.27: Huishoudenssituatie van ouderen (65 jaar en ouder) in het moderne Groot-Britta-
imië en in het Groot-Brittannië van de 17e en 18e eeuw (op basis van gegevens over 
enkele jaren, verspreid over deze periode, van vijf plattelandsgemeenten) 

1960 Voor 1800 
Mannen Vrouwen Maimen Vrouwen 

% 
Gehuwden -samenwonend met ongehuwde 24 24 46 37 
kindeten 

-samenwonend met gehuwde 5 1 7 5 
kinderen 

-woont alleen samen met 67 68 41 49 
echtgeno(o)t(e) 

-overige 4 7 7 9 
Totaal 100% 100% 100% 100% 
In weduwstaat of niet gehuwd 
-samenwonend met ongehuwde 18 20 23 20 
kinderen 

-samenwonend met gehuwde 23 17 14 28 
kinderen 

-woont alleen 37 45 14 19 
-overige 22 18 48 34 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

Bron 
P. Laslett, Family life and illicit love in earlier generations. Essays in historical sociology; 
Cambridge, Cambridge University Press, 1977, blz. 205. 

In tabel 327 wordt een overacht gegeven van de hnishoudenssituatie van 
ouderen in het vroegere en in het moderne Groot-Brittannië. Uit deze tabel 
kan men niet zonder meer de gevolgtrekking maken dat ouderen meer dan 
vroeger aan htm lot worden overgelaten'. Uit onderzoek in Nederland en 
België bhjkt dat alleenwonende ouderen zelfs meer sociale contacten hebben 
met kinderen en famiUe, dan ouderen die niet alleen wonend De verschillen in 
huishoudenssituatie houden verband met de andere levenscyclus: het ontstaan 
van een derde levensfase waarin men alleen woont met de echtgenoot of 
echtgenote, of in weduwstaat verkeert. 
3.422 Rol van ouderen voor familieleden 
Ouderen zijn sterk georiënteerd op de jongere famiheleden: kinderen en 
kleinkinderen. De relaties tussen de generaties hebben vooral een sociaal-
emotionele betekenis. Een andere sociale functie van deze relaties is het 
wederkerig bieden van hand- en spandiensten. In publikaties over ouderenzorg 
komt men dikwijls de veronderstelling tegen dat ouderen door een grotere 
Zie ook de volgende paragraaf, 

^ o o g h e , 1982, blz. 50. 



96 
migratie verder van hun kinderen verwijderd zouden zijn, en dat de kansen 
hierdoor zouden toenemen dat de famihebanden minder intens zouden worden. 
Deze veronderstelling is niet juist. Ouderen wonen meestal niet samen met 
kinderen, maar er woont wel heel frequent een kind in de buurt. Er is een 
sterke relatie, vooral tussen moeder en dochter. Uit onderzoek van Dooghe in 
België (Vlaanderen) in het begjn van de jaren tachtig bhjkt dat de meeste 
ouderen kinderen hebben. Ongeveer 17% van aUe niet in instellingen verbhj-
vende ouderen is kinderloos. In drie van de vier gevaUen woont van de ouderen 
toet kinderen tenminste één van de kinderen in de nabijheid (in hetzelfde 
huishouden, dezelfde woning, straat of gemeente) van de bejaarde ouders. 9 1 % 
van de ouderen met buitenshuis wonende kinderen heeft minstens één van hen 
ontmoet in de week voorafgaande aan het vraaggesprek. Dit percentage is 
stabiel in de afgelopen decennia. In 1966 was het bij een onderzoek 90% . De 
onderlinge betrokkenheid van de generaties bhjkt ook uit de vaststelling dat 
bejaarden in weduwstaat, vergeleken met gehuwden, vaker een kind in de 
onmiddeUijke nabijheid hebben wonen. Van 36% van aUe ouderen m weduw
staat woont het meest nabij wonende kind zelfs in dezelfde huishouding of 
dezelfde woning als de bejaarde. Dit verhoudrngscijfer valt op de helft terug 
voor de gehuwden. Deze gegevens wijzen er op dat er een verhuisbeweging van 
ouderen of kinderen ontstaat na de weduwstaat van eerstgenoemden^. 
De betekenis van de sociale contacten kan worden beschreven als een "intimi
teit op afstand"'. Deze beschrijvmg brengt zowel de senthnentele betekenis als 
de scheidmg tussen de huishoudens van ouderen en jongeren tot uitdrukking. 
Onderzoekers die een frequent contact tussen ouderen en hun famihe constate
ren, nemen tegehjkertijd waar dat de mvloed van de famUierelaties op het 
welbevinden van ouderen twijfelachtig of zelfs negatief is. Er is een zekere 
asymmetrie in de relaties". Als verklaringen worden hiervoor genoemd: a) de 
uiteenlopende belangsteUing van ouderen en hun kinderen; b) de wisseling in 
status tussen ouder en kind: vroeger was het kind de afhankehjke en hulpbe
hoevende, nu is de oudere m deze situatie. Er zou volgens de kinderen een 
omslag moeten komen in de rolverwachtingen van ouderen. Dit bhjkt echter 
niet te gebeuren. Beide verklaringen hjken in het bijzonder op te gaan voor 
bejaarde weduwen. Een aantal onderzoekers vmdt een positief verband tussen 
welbevmden en vriendschapsrelaties, onder andere door gemeenschappehjke 
belangsteUing en het in gehjke mate (on)afhankehjk ajn ten opzichte van 
elkaar. Vriendschapsrelaties zijn wederkerig*. Dit geldt niet voor de famiüe-
contacten tussen de generaties, die desondanks zeer frequent kunnen zijn. Deze 
contacten worden niet altijd door ouderen positief ervaren. Dit kan men bij 
voorbeeld afleiden uit de sociale contacten van ouderen in Japan. In dat land 

'Dooghe, 1985A, blz. 245-246. 
^bid., blz. 242-244. 
'Rosenmayr en Köckeis, 1965, blz. 113. 
"Bevers, 1985, blz. 52. 
^Arling, 1976. 
*Ibid. 
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wonen (groot)ouders nog relatief vaak bij kinderen en kleinkinderen in. Hier 
hebben de verschihende generaties dus niet alleen vaak maar ook intensief 
contact. Er is echter een hoog zelfmoordcijfer onder oudere vrouwen'. 
Op de m maatschappehjk opzicht belangrijke functie van informele zorg wordt 
nader ingegaan m hoofdstuk 5, althans wat betreft de zorg van kinderen aan 
bejaarde ouders. Over de zorg in omgekeerde richting, van bejaarde ouders aan 
kinderen, worden nu op deze plaats enkele opmerkingen gemaakt. Uit de 
schaarse beschikbare gegevens bhjkt dat ouderen een rol vervuUen in de 
verzorgingstaken van hun kleinkinderen of hun kinderen als die verzorging 
behoeven. Him rol is het bieden van een tijdehjke opvang van de kleinkinderen: 
oppas als de beide ouders werken, of opvang in vakantieperioden. In het 
buitenland, waar relatief meer vrouwen betaalde arbeid verrichten, is de 
betekenis hiervan waarschijnhjk veel groter dan in Nederland. Uit Belgisch 
onderzoek bhjkt dat twee op de drie ouderen regehnatig, of af en toe, op 
kleinkinderen passen^. Uit Nederlands en Frans onderzoek bhjkt dat er in de 
derde levensfase mtensief contact is met kinderen, in de vorm van bezoek, 
telefoontjes, brieven, gezamenhjke vakantie en van hulp en steim'. Het is 
duidehjk dat dit soort steun vooral van betekenis is als hulp bij de verzorging 
en opvoeding van jonge kleinkinderen. 
2A23 Hoo^ejaarden 
In westerse landen zijn de meeste mensen in de derde levensfase relatief 
gezond. Dit geldt echter niet voor de categorie hoogbejaarden. Door de langere 
levensverwachtmg stijgt het aandeel hoogbejaarden onder de ouderen (zie tabel 
3.28). Uit deze tabel bhjkt dat in Frankrijk het hoogste percentage hoogbe
jaarden is te vmden, in Nederland het laagste. Hoogbejaarden zijn over het 
algemeen vrouwen. Zij verkeren relatief vaak in ongunstige financiële omstan
digheden, doordat zij een klein pensioen hebben. Dit is weer een gevolg van de 
sociale positie die zij voorheen hadden: huisvrouw of huisvrouw in combmatie 
met een laag betaalde baan. 

'Aldra, 1980. 
Vanderleyden, 1983. 
'Langeveld, 1985, blz. 41. 
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Tabel 3.28: Aandeel van de leeftijdscategorie van 75 jaar en ouder als percentage van het totaal 
van de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder, 1975-1985 

1975 1980 1985 Verschil 
1975-1985 

België 36 38,8 45,3 9,3 
Bondsrepubliek 33,1 36,2 46,0 12,9 
Denemarken 37,3 38,4 42,2 4,9 
Frankrijk 37,9 40,9 49,1 11,2 
Verenigd Koninkrijk 354 36,9 42,2 6,7 
Nederland 37 38,4 41,9 4,9 
gem. 36,1 38,3 444 8,3 
st.dev. 147 1,49 2,63 3,06 

Bronnen 
J. Blackwell, Economie aspects of changing population trends and the implications for social 
policy, 12th Regional Symposium ICSW, Dublin 1983; Eurostat, Bevolkingsstatistiek 1988; 
Luxemburg, 1988. 

Uit tabel 3.29 blijkt bij stijgende leeftijd een toenemende onevenwichtigheid te 
ontstaan in de verdeling naar sexe van de verschiUende leeftijdscategorieën. 
Deze scheve verdehng is het gevolg van de oversterfte van mannen ten opzichte 
van vrouwen. Deze oversterfte heeft vooral in de hogere leeftijdsklassen effect. 
In de jongere leeftijdscategorieën zijn de verschiUen m percentages niet groot. 
De oververtegenwoordiging van vrouwen betekent dat er onder de hoogbe
jaarden veel aUeenstaanden zijn. AUeenstaande vrouwen zuUen in principe 
eerder dan gehuwden of samenwonenden een beroep moeten doen op coUec
tieve sociale voorzieningen. Dit, mede als gevolg van hun ongunstige financiële 
positie. 
Tabel 3.29: Percentage vrouwen van verschillende leeftijdscategorieën onder ouderen, 1985 

65-69 75-79 85+ Totaal 65 + 

België 55 63 72 61 
Bondsrepubliek 62 66 75 66 
Denemarken 54 60 66 58 
Frankrijk 55 62 75 62 
Verenigd Koninkrijk 55 62 77 61 
Nederland 55 62 69 60 
gem. 56 624 72,3 61,3 
st.dev. 2,71 1,80 3,82 2,43 

Bron 
Eurostat, Bevolkingsstatistiek 1986; Luxemburg, 1986. 
Hoogbejaarden onderscheiden zich in zoveel opzichten van jongere bejaarden, 
dat men zou kunnen spreken van een vierde levensfase. Velen van deze leeftijd 
behoren tot een famihe waarvan vier generaties tegehjkertijd nog m leven zijn. 
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Dit kan gevolgen hebben voor de mogehjkheden op informele zorg een beroep 
te doen. Hoogbejaarden zullen kinderen hebben, die hun aandacht moeten 
verdelen tussen meer generaties tegehjkertijd. Bij deze kinderen zullen tegen
strijdige rolverwachtingen kunnen ontstaan: men is tegehjkertijd kind, ouder en 
grootouder. Het zal dan niet eenvoudig zijn iedereen de nodige aandacht te 
geven, vooral niet doordat men zelf bejaard is en misschien ook hulpbehoe
vend. 
3.43 Arbeidsparticipatie v£m ouderen 
Tabel 3.30: PercenUge van de bevolking van 65 jaar en ouder dat beroepsmatig actief is 

1965 1985 Verschil 1965-1985 

België 6,4 14 -4,9 
Bondsrepubliek 14 3,3 -10,7 
Denemarken 22,8 74 -15,3 Frankrijk 13,1 2,8 -10,3 
Verenigd Koninkrijk 12,4 5,2 -7,2 
Nederland 9,3 2,2 -7,1 gem. 13 3,75 -9,25 
st.dev. 5,08 2,03 3,36 

Bronnen 
OECD, Socio-cconomic policies for the elderly; Parijs, OECD, 1979; Eurostat, Enquête naar 
arbeidskracht. Resultaten 1985; Luxemburg, 1987. 
De gezondheid van het grootste deel van de ouderen, m de leeftijdsklasse van 
65 tot 75 jaar, is niet slecht. Op deze grond zou men een bhjvende participatie 
in betaalde arbeid mogen verwachten. Dit bhjkt echter niet het geval te zijn. 
Uit tabel 3.30 volgt dat in België en Nederland de participatiegraad het laagste, 
en dat deze in Denemarken het hoogste is. Het laatste houdt waarschijnhjk 
onder andere verband met de mogehjkheid van een flexibele pensionering in 
Denemarken: een mogehjkheid te kiezen voor een pensionering tussen 60 en 67 
jaar. Niettemin heeft zich de sterkste daling in participatiegraad in Denemar
ken voorgedaan. In tabel 331 wordt als aanvullende informatie een uitsphtsing 
naar geslacht gegeven. 
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Tabel 3.31: Percentage van de bevolking dat beroepsmatig actief is, voor verschillende leeftijds-

gioepen, 1965-1985 

Mamten Vrouwen 
55-64 65 jaar 55-64 65 jaar 

en ouder en ouder 

Bondsrepubliek 1965 84,6 24,0 30,2 7,8 
1975 68,1 10,8 24,8 4 4 
1985 56,2 5,1 21,6 2,1 

Frankrijk 1965 76,0 28,3 36,9 114 
1975 68,9 13,9 35,9 5,8 
1985 50,1 5 3 31,0 2,2 

Verenigd 1965 92,7 23,7 35,6 6 4 
Koninkrijk 1975 87,6 15,6 40,1 4,9 

1985 68,3 8,2 34,8 3,0 
Nederiand 1965 _ _ _ . 

1975 72,2 8,0 14,2 1,8 
1985 53,6 4,0 144 0,7 

Bronnen 
OECD, Labour Force Statistics 1962-1982; Parijs, 1984; OECD, Labour Force Statistics 1965-
1985; Parijs, 1987. 

In het begin bhjkt de overgang van werk naar niet-werken als een vakantie 
worden beschouwd. Op een gegeven moment is dat niet meer het geval. Er zijn 
aanwijzingen dat de pensionering ongezond is en leidt tot een hoger overlij-
densrisico'. Achteraf hjkt dan de gezondheid de reden te zijn geweest van de 
pensionering. Maar, de werkehjke achtergrond ligt ergens anders. Het feit dat 
steeds minder mensen van 55 jaar en ouder in westerse samenlevingen betaalde 
arbeid verrichten, is niet het gevolg van een verslechtering van de gezondheid 
of van een achteruitgang van de psychische capaciteiten (zoals het leervermo
gen) van de tegenwoordige generaties ouderen in vergeUjking met vroegere 
generaties. Op oudere leeftijd kunnen mensen wel ongezonder zijn dan jongere 
mensen, maar de dalende arbeidsparticipatie kan niet worden verklaard uit het 
ongezonder zijn van oudere arbeidskraditen, in vergeüjking met arbeidskrach
ten van dezelfde leeftijd in het verleden. Veeleer is het tegengestelde het geval. 
Het ptmt van de psychische mogehjkheden ligt ingewikkelder. Het is niet zo dat 
oudere mensen een verminderd leervermogen hebben. De leervaardigheid 
houdt sterker verband met andere zaken dan leeftijd. In het bijzonder met het 
genoten onderwijs, met het soort werk dat verricht is en met de bijscholingsmo-
geüjkheden op oudere leeftijd^. Als er veel vernieuwingen zijn in de arbeidssitu
atie, en hierin niet wordt voorzien door bij- of omscholing, dan is de kans groot 
dat ouderen mmder produktief zijn. AJs de waarde van hun produktieve 
Van Poppel, 1981. 
^ h r , 1978. 
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bijdrage minder is dan de waeirde van het him uitbetaalde loon dan zuUen 
werkgevers trachten hen uit het bedrijf te verwijderen. 
De overheden in Westeuropese landen hebben regelingen voor de sociale 
zekerheid ontworpen, die aansluiten bij deze ontwikkelingen. Bij voorbeeld in 
Nederland hebben verschillende mkomensvervangende regelingen, die hier 
soms in het geheel niet voor bedoeld waren, gezorgd voor een steeds vroegere 
uittreding van ouderen uit de arbeidsmarkt'. Ook in andere landen zijn sociale 
zekerheidsregehngen gebruikt, of zijn er nieuwe regelingen ontworpen voor een 
dalende uittredingsleeftijd^. De rechtvaardiging hiervoor wordt mede gevonden 
in de wens arbeidsplaatsen voor jongeren te creëren, en m het bestaande 
stereotiepe beeld over de veronderstelde arbeidsprestatie van ouderen. Dit 
beeld houdt in dat produktiviteit van ouderen lager zou liggen dan het niveau 
dat nodig zou zijn, gezien het door hen verdiende relatief hoge inkomen. Met 
deze kwalificatie als stereotiep wordt niet bedoeld dat dit beeld onjuist zou zijn 
voor ouderen. Gezien het feit dat in het algemeen weinig wordt gedaan aan de 
schohng van oudere arbeidskrachten kan dit beeld juist zijn. Het beeld wordt 
hier echter stereotiep genoemd, omdat het bhjkt te worden toegepast op een 
gehele leeftijdscategorie zonder rekening te houden met individuele mogehjk
heden en wensen. 
Naar algemene opvatting bleven boeren vroeger werken tot hun dood, of tot 
hun pensionermg die niet lang voor hun overhjden plaatsvond. Dit bhjkt echter 
in werkehjkheid niet het geval te zijn. De lage arbeidsparticipatie van ouderen 
is niet ongewoon in de westerse traditie. Bij voorbeeld uit een onderzoek in 
Fmland bhjkt dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw mmder dan een vierde 
van de boeren die zich terugtrokken ouder dan 60 jaar was'. Na de pensione
ring kon men soms nog enige tijd in goede gezondheid leven. De oude dag 
werd in verscheidene gebieden m West-Europa materieel verzorgd door 
pensioneringscontracten die met kinderen werden gesloten. Deze kwamen al in 
de Middeleeuwen in Engeland voor". In ruil voor het afstaan van de boerderij 
werden kinderen verphcht hun ouders te verzorgen. Tegen het einde van de 
19e eeuw, toen de markteconomie zich sterker ontwikkelde, verkochten 
ouderen dikwijls hun bezittingen, waarna zij van hun kapitaal gingen leven. 
Overigens dient onmiddeUijk te worden aangetekend dat in de westerse traditie 
van een hoge huwehjksleeftijd slechts een beperkt aantal personen een inactie
ve derde levensfase meemaaJcten. De meesten waren al overleden voordat hun 
jongste kind het huis verhet. De problematiek van arbeidsparticipatie en 
pensioenvoorzieningen komt in de volgende hoofdstukken nog op verschiUende 
plaatsen aan de orde. 

'Zie voor een overzicht: Blomsma en De Vroom, 1988. 
^ e oolc Kronjee en Tenhaeff, 1987, blz. 58-59. 
'Gaunt, 1983, blz. 264. 
"Macfarlane, 1978, blz. 142. 
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3.5 Overzicht van veranderingen in de levenscyclus en van de hypothetische 

effecten van deze veranderingen 
3J.1 Overzichten van veranderingen in de levenscyclus, ten aanzien van 

posities in de privésfeer, m Nederland en de Bondsrepubhek 
Tabel 3.32: Beschrijving van de levenscyclus van gehuwde mannen en vrouwen in Nederland, 

sinds 1850, door een weergave van de gemiddelde leeftijden 

1850- 1900- 1951- 1966-
1859 1909 1955 1970 

Eerste levensfase 
Eerste huwelijk 
mannen 29,6 28,1 27,4 25,0 
vrouwen 28,0 26,3 24,9 22,8 
Tweede levensfase 
Geboorte eerste kind 
mannen 31,6 30,1 29,4 27,0 
vrouwen 30,0 28,3 26,9 24,8 
Geboorte laatste kind 
mannen 40,4 38,8 354 31,7 
vrouwen 38,8 37,0 33,0 294 
Uit huis gaan eerste kind in 
verband met huwelijk 
mannen 60,4 57,3 55,6 50,9 vrouwen 58,8 5 5 4 53,1 48,7 
Uit huis gaan laatste kind in 
verband met huwelijk 
mannen 69,2 66,0 61,7 55,6 
vrouwen 67,7 64,2 59,2 53,4 
Derde levensfase 
Overlijden van echtgenote' 53 63 71 71 
Overlijden van echtgenoot 51 61 69 69 
Overlijden van de langstlevende 
Mannen 61,3 67,4 74,1 73,2 
Vrouwen 61,4 68,1 75,9 77,9 
Aantal jaren gehuwd bij overlijden 23 35 44 46 

a mediaan. 
Bron 
M. Niphuis-Ncll, "Veranderingen in de duur van de gezinsfasen"; in: Gezin en samenleving; door 
CJ.M. Corver e.a. (red.), Amsterdam, SISWO, 1978, blz. 82-90. 
De levenscyclus is in de afgelopen dertig jaar in West-Europa veranderd. In de 
eerste levensfase, en in de transitieperiode van de jongvolwassenheid hierbin
nen, is het ouderhjk gezin van meer betekenis geworden. De derde levensfase 
gaat vroeger in: men verlaat op jongere leeftijd de arbeidsmarkt. Enkele 
onderzoekers hebben de uitkomsten van verschillende historisch-demografische 
onderzoekingen samengevat in schema's en tabeUen, waardoor er een gemak
kehjk toegankeUjk overzicht van de verjmderingen in de levenscyclussen 
ontstaat. 
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Hierna volgen enkele van deze overzichten die kunnen dienen als een samen
vatting van een belangrijk deel van het hiervoor besprokene, namehjk van de 
veranderingen in de levenscyclus die betrekking hebben op de posities in de 
privésfeer. 
Door Van Leeuwen wordt de levenscyclus van na de Tweede Wereldoorlog, die 
tot in de jaren zestig van toepassmg was, de standaardlevensloop genoemd\ 
Iemand die de standaardlevensloop doorloopt maakt het volgende mee. Zij of 
hij: 
- brengt de volledige jeugd bij beide eigen ouders door; 
- gaat pas het ouderhjk huis uit bij de huwehjkssluiting; 
- kiest na het huwehjk voor kinderen en woont vervolgens een aantal jaren 

samen met huwehjkspartner en kinderen; 
- brengt nadat het laatste kind uit huis is gegaan nog een aantal jaren met de 

huwehjkspartner door; 
- overhjdt vervolgens of bhjft als weduwe of weduwnaar achter. 
Als iemand een standaardlevensloop volgt, komt zij of hij slechts met een 
beperkt aantal huishoudenstypen in aanraking: gezin met kinderen (als kind), 
kinderloos echtpaar (als nog wordt gewacht met het krijgen van kinderen na de 
huwehjkssluiting), gezin met kinderen (als ouder), ouder echtpaar zonder thuis
wonende kinderen, verweduwde alleenstaande. Deze standaardlevensloop wijkt 
in een aantal opzichten af van de levenscyclus m de 19e eeuw. Deze kuimen als 
volgt worden samengevat: 
- sinds de negentiende eeuw wordt het Udmaatschap van een huishouden in 

toenemende mate beperkt tot het hoofd van het huishouden, zijn echtgenote 
en zijn kinderen. Inwonend personeel en andere inwonenden verdwijnen 
geleidehjk. Dit heeft als keerzijde dat steeds meer mensen hun leven in een 
eigen gezin of eenpersoonshuishouden doorbrengen; 

- hiermee hangt samen dat steeds meer mensen huwen. De leeftijd waarop 
dit gebeurt daalt; 

- in de tweede helft van de negentiende eeuw kwam het maar weinig voor dat 
beide ouders nog in leven waren op het moment dat hun jongste kind 
trouwde en uit huis ging. Door de dalende sterfte, de dalende huwehjks
leeftijd en het kleinere aantal kinderen is het regel geworden dat beide 
ouders nog m leven zijn op het moment dat hun jongste kind trouwt en uit 
huis gaat. 

Voor de levensloop betekent een en ander: 
- een afnemende kans om hele of halve wees te worden en in een eenouder

gezin, in een stiefgezm, bij famihe of in een tehuis op te groeien. Omdat 
echtscheiding in de periode tot aan de Tweede Wereldoorlog nauwehjks een 
rol speelt, is er nog weinig kans om door deze oorzaak als kind in een 
eenoudergezin of stiefgezin terecht te komen. 

- een afnemende kans om als weduwe of weduwnaar met kinderen achter te 
bhjven; 

Van Leeuwen, 1982. 
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- een toenemende kans om na het vertrek van het jongste kmd nog een aantal 

jaren met de huwehjkspartner door te brengen; 
- een toenemende kans op verweduwmg nadat de kmderen het huis uit zijn. 
Door deze ontwikkehngen ging de standaardlevensloop voor steeds meer 
mensen gelden. Sinds de jaren zestig zijn er verscheidene ontwikkehngen die 
leiden tot wijzigmgen in de standaardlevensloop. Er is een sterke stijging van 
het aantal jonge, ongehuwde alleenstaanden. Het aantal huwehjkssluitingen 
neemt af, de huwehj^leeftijd stijgt en het aantal echtscheidingen neemt toe. 
Meer mensen wonen ongehuwd samen en er wordt op hogere leeftijd, en door 
sommigen m geheel niet, voor kinderen gekozen. Er zijn nu drie periodes 
waarin de kans om met andere leefvormen dan huwehjk en gezm in aanraking 
te komen groot is. De eerste periode is die dh-ect na het verlaten van het 
ouderhjk huis. De tweede periode is die na echtscheiding of vroegtijdige 
verweduwing. De derde periode breekt aan wanneer men op oudere leeftijd 
aUeen komt te staan. 
Tabel 332. heeft betrekking op een langere periode in Nederland. Op grond 
van diverse studies, waaronder eigen historisch-demografische studies heeft 
Imhof chronologische overzichten samengesteld van de veranderingen in de 
levenscyclus van Duitse vrouwen. In tabel 333 wordt een selectie van gegevens 
weergegeven. 
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Tabel 3.33: Levenscyclus gehuwde Duitse vrouwen van de 17e tot en met de 20e eeuw, gemiddel

den over enkele steekproefperioden 

1680 1780 1870 1972 
tot 1779 tot 1809 tot 1899 tot 1974 

Algemeen 
Levensverwachting, vanaf de 58,0 60,6 65,8 764 
geboorte, in jaren, van 
vrouwen die ten minste 25 jaar zijn geworden 
Eerste levensfase 
Leeftijd bij menarche 16 16 16 12 
Leeftijd eerste huwelijk 26,9 28,0 27,8 22,9 
Duur periode in jaren van 10,9 12,0 11,8 10,9 
menarche tot eerste huwelijk 
Aantal jaren, dat de bruid 1,6 1,8 2,9 2,7 
jonger is dan de bruidegom 
Tweede levensfase 
Leeftijd bij geboorte 28,3 29,3 28,8 24,7 
eerste kind Geboortenintervallen 24,8 22,3 224 33,7 
in maanden 
Aantal kinderen; 6,7 7,4 6,8 1 4 3 
daarvan overleefden het eerste 4,4 4,7 4,4 140 
levensjaar 
Leeftijd bij de geboorte van 40,2 394 39,6 27,4* 
het laatste kind 30,3" 
Leeftijd bij menopauze 45 45 45 51 
Leeftijd op de 20e verjaardag 60,2 5 9 4 59,6 47,3» 
van het laatst geboren kind 5 0 3 
Derde levensfase 
Leeftijd bij het overlijden man wordt 59,6 60,7 68,2 
van de echtgenoot twee jaar ouder 
Lege-nestfase: duur samen geen 0,1 1,1 
leven met echtgenoot, na 20e 
verjaattlag laatste kind tot 
overlijden echtgenoot 
Weduwstaat in jaren geen 1,0 5,1 8,3 
Duur huwelijk in jaren tot aan 31,1 31,6 32,9 4 5 3 
weduwstaat 

a bij 2 kinderen. b bij 3 kinderen. 
BroD 
A.E. Imhof, Die gewonnenen Jahre. Von der Zuhname unserer Lebensspanne seit dreihundert 
Jahren, oder von der Notwendigkeit einer neuen Einstellung zu Leben und Sterben; Müncben, 
Verlag C.H. Beek, 1981, blz. 164 e.v. 
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3S2 De belangrijkste veranderingen in de levenscyclus en de hypothetische ^ 

gevolgen voor de demografische veroudering en de collectieve sociale 
uitgaven 

Eerste levensfase 
Uit de gegevens bhjkt dat de eerste levensfase thans ongeveer even lang duurt 
als in de negentiende eeuw en eerder. Wehswaar is de duur moeihjk vast te 
SteUen, doordat de overgang naar de tweede levensfase diffuus is, maar er zijn 
toch wel aanwijzingen te vinden van de juistheid van deze uitspraak. Een 
criterium voor de vaststelling van het begin van de tweede levensfase is de 
huwehjksleeftijd. Als de ontwUckeling hierin nader wordt bezien, dan bhjkt dat 
de huwehjksleeftijd, conform het traditionele westerse patroon, nog steeds hoog 
hgt. Deze hgt wel wat lager als men het samenwonen, dat tegenwoordig vaak 
aan de huwehjkssluiting voorafgaat, vergehjkbaar acht met de huwehjkssituatie. 
De arbeidspositie bezet men echter op veel oudere leeftijd dan m vroeger tijd. 
Toen verheten veel adolescenten op jongere leeftijd het ouderhjk huis om 
elders betaalde arbeid te verrichten. Men behoorde dan nog niet tot de volwas
senen. Deze arbeid diende ter voorbereiding op de tweede levensfase. Thans 
verlaten jongeren niet meer zo jong het ouderhjk huis. Op grond hiervjm kan 
men echter niet zeggen dat de volwassenheid later valt; in vroeger tijd waren 
adolescenten vaak wel economisch onafhankehjk van de ouders maar zij waren 
economisch niet zelfstandig. 
De duur van de eerste levensfase is niet veranderd, maar wel is er verandering 
gekomen in posities die adolescenten in deze periode bezetten. In de periode 
1965-1985 valt de stijgende duur van de verantwoordehjkheid van ouders voor 
kinderen op. Deze ontwikkeling bhjkt zich al de afgelopen honderd jaar voor te 
doen en is afwijkend van de hieraan voorafgaande tijd. Dit verschijnsel is een 
hypothetische verklarende factor voor verlaging van de vruchtbaarheid. Een 
langdurige participatie in onderwijs geeft aan dat het ouderhjk gezin lange tijd 
sterk is betrokken bij opvoeding en verzorging. Bij een gehjk bhjven van de 
duur van de transitieperiode neemt de taakbelasting van het ouderhjk gezin toe, 
als kinderen gedurende de gehele transitieperiode de verantwoordehjkheid van 
de ouders bhjven. In hoeverre dit het geval is, wordt hier gemeten aan partici
patie in onderwijs. Hypothetisch heeft de duur van de onderwijsparticipatie een 
negatief effect op de vruchtbaarheid, via de vergroting van de draaglast van het 
ouderlijk gezin met de taken van opvoeding en verzorging van adolescenten. De 
duur van het onderwijs heeft ook een ander collectief effect: het onderwijs zal een 
in omvang toenemende post zijn onder de collectieve sociale uitgaven. De onder
wijsparticipatie heeft hypothetisch ook een opwaarts effect op de collectieve sociale 
uitgaven. 

Tweede levensfase 
In de tweede levensfase hebben relatief veel mensen, m vergehjking met 
vroeger tijd, een partner. Er is tussen vrouwen en mannen een verschU in 
huwehjksleeftijd van enkele jaren. Uit het relatief kleine verschU valt af te 
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leiden dat de sociale ongelijkheid tussen vrouwen en mannen ook klem is. Dit 
heeft belangrijke gevolgen voor de opvoedingspraktijk, m het bijzonder voor de 
alfabetisering en het onderwijsniveau. In de afgelopen dertig jaar is de instabih
teit van huwehjksrelaties toegenomen. Dit neemt niet weg dat de huwehjkspart-
ners m vergehjking met vroeger tijd, toen men vaak al na korte tijd de partner 
door overhjden verloor, lange tijd bij elkaar bhjven. 
In de bestaande gezmsverhoudmgen is de verzorging en opvoeding van adoles
centen een zware taak. Het draagvermogen van het ouderhjk gezm is niet 
opgewassen tegen het lange tijd verzorgen en opvoeden van een groot aantal 
kinderen. Van buiten het gezm wordt wemig steun geboden. In feite komt een 
groot deel van deze taken neer op de moeder, de vader is vaak de kostwinner. 
De traditioneel bestaande taakverdeling tussen vrouwen en mannen in het 
gezinshuishouden is zeker niet verminderd. Wel is het zo dat de tweede 
levensfase van vrouwen niet meer geheel bepaald wordt door rolverwachtingen 
ten aanzien van het moederschap. Er is een lege-nestfase ontstaan. 
De analyse wordt toegespitst op de arbeidsparticipatie van vrouwen als achter
grondfactor. Deze factor wordt vaak genoemd in de hteratuur en gezien als een 
teken van een vergroting van de draaglast voor vrouwen bij een stijgende duur 
van de verantwoordehjkheid van het ouderhjk gezin. Dit kan zowel invloed 
hebben op de vruchtbaarheid als op de omvang van de coUectieve sociale 
lasten. Het effect op de coUectieve sociale uitgaven verloopt via de verminderde 
mogeüjkheden van mformele zorg. Door een grotere tijdsbesteding aan betaal
de arbeid zijn vrouwen hypothetisch minder goed in staat hulpbehoevende, 
oudere famiheleden te verzorgen. 
Bij voorbaat kan echter worden vastgesteld dat het onzeker is of deze factor de 
ontwikkehngen kan verklaren. De arbeidsparticipatie van vrouwen heeft immers 
de afgelopen honderd jaar voortdurend schommelingen vertoond. Er is geen 
onafgebroken tendens naar een toenemende arbeidsparticipatie m deze perio
de, die bovendien ook aanzienhjk hoger zou zijn dan in de 19e eeuw en eerder. 
De arbeidsparticipatie door vrouwen wordt echter meegenomen als verklarende 
variabele, omdat deze in veel publikaties als zodanig wordt gezien. 
Verondersteld wordt dat de participatie in betaalde arbeid door vrouwen een 
negatief effect heeft op de vruchtbaarheid en op de totstandkoming van informele 
zorg. Door het negatieve effect op de informele zorg ontstaat een positief effect op 
de omvang van de collectieve sociale uitgaven. 
Derde levensfase 
Rolattributen zijn verwachtingen ten aanzien van de kenmerken van de bezet
ters van sociale posities'. Eén van deze attributen is de leeftijd. Er zijn sociale 
normen ten aanzien van de minimumleeftijd en de maximumleeftijd van de 
bezetters van de positie van verzorger en opvoeder van kinderen. De maxi-
miunleeftijd is mede verbonden met het vermogen inkomen door arbeid te 
verwerven. 
Door de langere levensverwachting en het op lagere leeftijd uittreden uit de 
arbeidsmarkt, neemt de duur van de derde levensfase toe. De verlaging van de 
'Zie paragraaf 1.2.2. 
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uittredingsleeftijd betekent tevens een verlaging van de bovengrens voor het 
vervullen van taken bij de opvoeding en verzorging van adolescenten. Gegeven 
de langdurige verantwoordehjkheid voor kinderen houdt dit ook in een verla
ging van de bovengrens van de leeftijd waarop kinderen worden geboren. Men 
is eerder m maatschappehjk opzicht oud en dus ook eerder in de tweede 
levensfase boven de leeftijdsgrens waarop men nog geschikt wordt geacht voor 
verzorgings- en opvoedingstaken'. Het eerder beginnen van een derde levensfase 
voor veel mensen is een aanvullende verklaring voor de ontwikkeling van de daling 
van de vruchtbaarheid 
Ouderen zijn vaak afhankehjk van sociale voorzieningen. Deze afhankehjkheid 
heeft veel te maken met de sociale omstandigheden. In feite ontstaat deze 
afhankehjkheid, doordat ouderen minder afhankehjk zijn van anderen m de 
sociale omgeving. Sociale posities zijn wederkerig met elkaar verbonden tot 
netwerken van onderlinge afhankehjkheden. De sociale posities in de tweede 
levensfase leiden tot onderlinge afhankehjkheden van gezinsleden en coUega's, 
die voorkomen dat men een beroep moet doen op sociale voorzieningen. Als in 
de derde levensfase deze posities wegvaUen ontstaat een grotere afhankehjk
heid van coUectieve sociale voorzieningen. Nu bUjken de veranderingen in de 
privésfeer niet zodanig dat men hier van grote veranderingen kan spreken. 
Driegeneratiehuishoudens komen nu weinig voor, zij waren vroeger ook zeld
zaam. Er wonen nu wel minder bejaarden samen met kinderen. Dit is echter 
een gevolg van het kleiner worden van gezinnen en het eerder voltooid zijn van 
gezinnen. Het is niet zo dat ouderen meer dan vroeger aan hun lot worden 
overgelaten. Wel is er een nieuw verschijnsel ontstaan van een stijgend aandeel 
hoogbejaarden onder ouderen, die relatief vaak een beroep doen op zorg. 
Een belangrijke verandering, die bepalend is voor de duur van de derde 
levensfase, is de gedaalde arbeidsparticipatie van ouderen. Deze gedaalde 
arbeidsparticipatie is hypothetisch een belangrijke bepalende factor voor de 
omvang van de collectieve sociale uitgaven. De duur van het beroep van ouderen 
op deze uitgaven neemt hierdoor toe. 
'Zie ook de geconstateerde dalende tendens van de leeftijd waarop men nog geschikt wordt 
geacht voor betaalde arbeid. 



4, DEMOGRAFISCHE VEROUDERING 

Schema 4,1 Deel van de analyse (zie omlijning) dat in dit 

hoofdstuk wordt behandeld 

MAATSCHAPPELIJKE ACHTERGRONDEN 

\ 
VERANDERINGEN IN DE LEVENSCYCLUS 

T 
DEMOGRAFISCHE 
VEROUDERING 

i 
OMVANG VAN COLLECTIEVE 
SOCIALE UITGAVEN 

4.1 Algemeen 
De verklaring van de veroudering van de bevolking is uiteindelijk te vinden in 
een verklaring van de ontwikkeling van de vruchtbaarheid. De veroudering van 
de bevolking ontstaat voornamelijk door de daling van de vruchtbaarheid. De 
stijgende levensverwachting op oudere leeftijd levert ook een bijdrage aan de 
veroudering, maar deze is aanzienlijk minder dan van de daling van de vrucht
baarheid. De vruchtbaarheid is in de afgelopen dertig jaar in West-Europa zeer 
sterk gedaald. Op de lange termijn bezien valt op dat al honderd jaar geleden 
een daling is begonnen, die zich sindsdien heeft voortgezet. Het hoge vrucht
baarheidsniveau van na de Tweede Wereldoorlog tot hïdverwege de jaren zestig 
blijkt een tijdelijke onderbreking te zijn geweest. Over het effect op de vrucht
baarheid van veranderingen in de levenscyclus zijn hypothesen geformuleerd. 
De toetsing van deze hypothesen geschiedt door een analyse van gegevens over 
de afgelopen dertig jaar. Aanvullend hierop volgt een globaal onderzoek naar 
de toepasselijkheid van de gevonden verklaringen op de ontwikkelingen in 
levenscyclus en vruchtbaarheid in vroeger tijd. 
Na deze inleiding geeft de tweede paragraaf van dit hoofdstuk een overzicht 
van de veroudering van Westeuropese landen en van de ontwikkeling van de 
vruchtbaarheid. De derde paragraaf geeft een overzicht van relevante literatuiu". 
Deze paragraaf biedt een weergave van empirische gegevens en theoretische 
inzichten over de achtergronden van de vruchtbaarheid. De beschikbaarheid en 
de kermis van geboortemegeling is een bekende verklaring van de daling van de 
vruchtbaarheid. Hiernaast noemt en beschrijft de literatuur sociale en econo
mische factoren. Verscheidene auteurs wijzen bij voorbeeld op het effect van 
een afnemende invloed van levensbeschouwelijke groepen en op de invloed van 
de stijgende welvaart. Deze en andere verklaringen komen aan de orde. 
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Uiteraard is er een bijzondere aandacht voor verklaringen die betrekking 
hebben op veranderingen in de levenscyclus. 
In de vierde paragraaf volgt een toetsing van de hypothesen over het effect van 
veranderingen in de levenscyclus op de vruchtbaarheid. Aan het einde van het 
vorige hoofdstuk, dat de veranderingen in de levenscyclus beschrijft, zijn 
variabelen geselecteerd die een hypothetische verklaring geven van de gedaalde 
vruchtbaarheid. Deze variabelen zijn: de onderwijsparticipatie in de eerste 
levensfase en de mate waarin vrouwen en ouderen posities in betaalde arbeid 
bezetten. De onderwijsparticipatie is een indicatie van de duur van de betrok
kenheid van het ouderlijk gezin bij de verzorging en de opvoeding van kinde
ren. Door een toenemende duur van het onderwijs neemt de taakbelasting van 
het gezin toe. Een verandering van maatschappelijke normen inzake het 
kindertal, leidend tot een vermindering van het aantal kinderen in het gezin, is 
dan een aanpassing die noodzakeüjk is om aan de gestelde eisen te kimnen 
voldoen. Bovendien heeft de verlenging van de onderwijsduur het effect van 
een andere fasering van de posities in de tweede levensfase. Voorheen werden 
arbeidsposities reeds geruime tijd voorafgaand aan de tweede levensfase in de 
adolescentie bezet. De positie van ouder werd al spoedig na de huwelijksslui
ting aan het begin van de tweede levensfase ingenomen. Dit verandert nu. 
Arbeidsposities worden later bezet, soms zelfs pas m de tweede levensfase. Na 
de keuze van de partner en het samenwonen of de huwelijkssluiting kan het 
nog geruime tijd duren voordat men in staat is zelf een gezin te stichten. 
Hierdoor krimpt de periode dat men kinderen kan krijgen in. Dit heeft een 
negatief effect op de vruchtbaarheid. 
De arbeidsparticipatie van vrouwen leidt tot een vergroting van hun draaglast, 
gegeven het verder beperkte draagvermogen van het ouderlijk gezin. De 
capaciteit van het gezin voor de taken van opvoeding en verzorging van adoles
centen is beperkt, doordat er van buiten het gezin weinig steun wordt geboden 
en doordat de rolverwachtingen ten opachte van mannen gelijk blijven. Op 
deze wijze heeft een stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen een negatief 
effect op de vruchtbaarheid. 
De ontwikkeling in de arbeidsparticipatie van ouderen is een aanwijzing voor 
de duur van de derde levensfase. Een vermindering van de participatie door 
deze leeftijdscategorie verlengt de derde levensfase. De derde levensfase breidt 
zich dus niet alleen naar achteren, door de stijgende levensverwachting, maar 
ook naar voren uit. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de bovengrens van de 
leeftijd voor het krijgen van kinderen lager komt te hggen, aanzienlijk lager dan 
de biologische grens, die overigens in de loop van de tijd wel sterk naar boven 
is verlegd'. Dit kan hypothetisch leiden tot kleinere gezirmen. Ten slotte bevat 
de vijfde paragraaf de conclusies van dit hoofdstuk. Schema 4.2 geeft een over
zicht van de verklaringen van de ontwikkelingen in de vruchtbaarheid, die in dit 
hoofdstuk worden behandeld. 

'Zie tabel 3.33 in hoofdstuk 3. 



111 

Schema 4.2 Overzicht van verklaringen van veranderingen in de vruchtbaar
heid 

A. VOLGENS DE LITERATUUR 
- Geboortenregeüng 
- Culturele veranderingen: ontzuiling en secularisatie, modernisering, indivi-

duahsering 
- Economische verklaringen: economische betekenis van kinderen, welvaart, 

micro-economische verklaringen 
B. VERANDERINGEN IN DE LEVENSCYCLUS 
- Eerste levensfase; onderwijsparticipatie 
- Tweede levensfase: arbeidsparticipatie van vrouwen 
- Derde levensfase: arbeidsparticipatie van ouderen (verlaging van de leeftijd 

waarop de derde levensfase begint) 

Zoals is aangekondigd in hoofdstuk 3 wordt bij de toetsing van de hypothesen 
eerst ingegaan op de ontwikkelingen in de afgelopen dertig jaar. Hierna komt 
pas de lange termijn, de vroegere tijd, aan de orde. Deze volgorde van behem-
deling houdt verband met het karakter van de analyse. Eerst is er een betrek
kelijk nauwkeurig onderzoek van de samenhangen in de afgelopen dertig jaar. 
De uitkomsten hiervan worden vervolgens getoetst aan de ontwikkelingen in 
een langere periode, waarover de gegevens echter schaars zijn en de uitspraken 
gedeeltehjk van kwalitatieve aard zijn. 



112 

42 Demografische ontwikkelingeD 
4.2.1 Leeftijdsopbouw van de bevolking en de ontwikkeling van de vrachtbaar

heid 
Tabel 4.1: Percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder 

1950 1960 1970 1980 1985 Verschil 1960-1985 

België 11,0 12,0 13,4 14,4 14,7 2,7 
Bondsrepubliek 9,4 10,6 13,2 15,5 14,9 4,3 Denemarken 9,1 10,6 12,2 14,4 15,1 4,5 Frankrijk 11,4 11,6 13,0 14,0 13,2 1,6 Verenigd Koninkrijk 10,7 11,7 13,0 14,9 15,2 3,5 Nederland 7,7 8,6 10,2 11,5 12,1 3,5 gem. 9,9 10,9 1?„S 14,1 14,2 33 st.dcv. 1,28 1,14 1,09 1,26 1,15 0,98 

OECD, "Social Policy Data Bank"; geciteerd in: R, Holzmann, The impact of aging on social public expenditure; Working paper. International seminar on ageing of the population, Parijs, 4-5 oktober 1988. 
In Nederland is de vruchtbaarheid aanvankelijk limgzaam gedaald. Hierdoor 
zijn andere landen Nederland voorgegaan in de veroudering van de bevolking. 
Dit bhjkt uit tabel 4.1. Denemarken en de BondsrepubUek zijn landen die in de 
periode 1960-1985 het sterkst groeiende aandeel ouderen in de bevolking 
hebben gehad. Er is in West-Europa een dubbele vergrijzing gaande. Niet 
alleen het aantal inwoners van 65 jaar en ouder neemt toe, maar onder deze 
categorie neemt, door de stijgende levensverwachting op oudere leeftijd, het 
aandeel hoogbejaarden relatief nog sterker toe^ 
Frankrijk is onder de geïndustrialiseerde landen het eerste land geweest waar 
een verouderende leeftijdsstructuur ontstond. Sinds het einde van de 18e eeuw 
is de vruchtbaarheid hier afgenomen. Hoogstwaarschijnlijk ging dit niet volgens 
het later in andere landen gebruikeUjke patroon waarbij een daling van de 
sterfte aan de daling van de vruchtbaarheid voorafgaat^. De sterfte is gehjktijdig 
of later verminderd. 
De dalende vruchtbaarheid heeft geleidehjk een veroudering van de bevolking 
tot gevolg gehad. Uit de tabel blijkt echter dat de veroudering in Frankrijk 
thans relatief langzaam doorzet. Meer recent is zelfs een daling opgetreden in 
het percentage ouderen. Deze daling heeft te maken met de kleinere generaties 
die omstreeks de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk ajn geboren. Ook in 

Zie de paragrafen 2.4 en 3.4. 
Van de Walle, 1978, blz. 287. 
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Duitsland heeft zich dit verschijnsel voorgedaan; hier ontstond een halvering 
van het geboortencijfer in de jaren 1915-1919. 
Tabel 4.2: Componenten van de bevolkingsontwikkeling in Nederland, 1950-1987 

Levend- Overle- Verschil Immigran- Emigran- Verschil geborenen denen geboorten ten tem immigratie-en sterfte emigratie 

X 1000 1950-1954 1146 390 756 228 328 -100 1955-1959 1174 420 754 259 296 -37 1960-1964 1233 460 773 289 256 33 1965-1969 1208 511 697 355 301 54 1970-1974 1062 553 509 446 306 140 1975-1979 879 566 313 488 298 190 1980-1984 877 585 292 397 310 87 1985-1987^ 549 360 189 263 162 101 

a de cijfers in deze rij omvatten een periode die twee jaar korter is dan de voorafgaande. 
Bron "Stand en loop van de bevolking van Nederland, 1946-1988"; in: Maandstatistiek van de bevolking, jrg 36, nr. 5, mei 1988, blz. 30-33. 
De leeftijdsopbouw van de bevolking is rechtstreeks afhankelijk van het aantal 
geboorten en van de omvang van de sterfte. Er zijn drie demografische kernge
gevens: geboorten, sterfte en migratie. Het relatieve kwantitatieve belang van 
deze drie componenten blijkt uit de tabel 4.2 over Nederland. Uit de tabel 
blijkt dat van de drie demografische componenten het geboortencijfer de 
grootste verandering heeft doorgemaakt. Deze verandering is rechtstreeks 
verantwoordeüjk voor de veroudering en de - op termijn - krimpende omvang 
van de bevolldng. Uit demografische analyse blijkt dat in westerse landen 
verschillen in de sterfte een gering effect hebben op de gemiddelde leeftijd van 
de bevolking en op het percentage dat 65 jaar en ouder is. Het niveau van de 
vruchtbaarheid heeft hierop een groot effect'. Dooghe schat dat het geboorten
cijfer in de afgelopen honderd jaar een twee keer zo groot effect gehad op de 
veroudering van de bevolking, als de stijgende levensverwachting^. Dit geboor
tencijfer krijgt daarom hier aandacht. 
Geboortencijfers van landen met een verschillende bevolkingsomvang zijn 
onderling moeilijk vergelijkbaar. Bovendien is er bij een dergelijke vergelijking 
een verstorende invloed van verschillen in omvang van de generaties. Deze 
verschillen ontstaan door bijzondere omstandigheden, bij voorbeeld door de 
hiervoor genoemde invloed van de wereldoorlogen. Ten behoeve van de 
vergehjkbaarheid is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gekozen als 
maatstaf voor de vruchtbaarheid. Men kan uitgaan van verschillende categorie-
'Coale en Demeny, 1983, blz. 31. 
^Dooghe, 1985B, blz. 37. 
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en vrouwen om dit gemiddelde te berekenen: bij voorbeeld alle vrouwen of 
vrouwen die in een bepaalde jaren zijn geboren of gehuwd. Het hier berekende 
gemiddelde is het totaal vruchtbaarheidscijfer'm een bepaald jaar: het gemiddeld 
aantal kinderen dat vrouwen zouden krijgen als voor hen in hun vruchtbare 
levensfase de in dat jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers 
zouden gelden. 

Tabel 4.3: Ontwikkeling van het totaal vruchtbaarheidscijfer 
1960 1965 1970 1980 1985 Verschil 

1965 (1960) -1985'= 
België 2.58 2,61 2,20 1,67 1,59̂  -1,02 (-0,99)" 
Bondsrepubliek 2,37 2,51 2,02 1,44 1,28 -1,23 (-1,09) Denemarken 2,54 2,61 1,95 1,55 1,45 -1,16 (-1,09) Frankrijk 2,73 2,83 2,48 1,95 1,82 -1,01 (-0,91) Verenigd Koninkrijk 2,69 2,86 2,44 1,89 1,80 -1,06 (-0,89) Nederland 3,11 3,03 2,58 1,60 1,51 -1,52 (-1,60) gem. 2,67 2,74 2,28 1,69 1,58 -1,16 (-1,09) st.dev. 0,23 0,18 0,24 0,18 0,19 0,18 (0,24) 
a 1984. b verschillen met 1984. c de waarden tussen haakjes hebben betrekking op het verschil 1960-1985. De waarden voor deze periode zijn ook berekend, om aansluiting te vinden bij cijfers over veranderingen in de levenscyclus die niet voor 1965 maar wel voor 1960 beschikbaar zijn. 
Bron 

Eurostat, Bevolkingsstatiek 1988; Luxemburg, 1988. 
Tabel 4.3 geeft de ontwikkeling weer in de totale vruchtbaarheid sinds 1960. 
Uit de tabel volgt dat de volgende rangorde kan worden aangebracht in de 
bestudeerde landen naar de meest recente (1986) totale vruchtbaarheid (van 
hoog naar laag): Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Denemar
ken en de BondsrepubUek. Na rangschikking van de landen naar de omvang 
van de daling in het niveau van de vruchtbaarheid sinds 1965 (toen de vrucht
baarheid het hoogst was) ontstaat de volgende ordening van laag naar hoog: 
Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Bondsrepubliek en 
Nederland. In Nederland, dat aanvankeUjk de hoogste vruchtbaarheid had, 
daalde deze het sterkste. In een beschrijvmg van de ontwikkelingen na de 
Tweede Wereldoorlog in Nederland wijst Van de Kaa' op harmonica-effecten 
waardoor sterke schommeüngen kunnen ontstaan. Als na een aanvankeüjke 
verlaging van de leeftijden van de moeder bij de geboorte, deze weer stijgen 
ontstaat een sterk negatief effect op de vruchtbaarheid. Van een deel van de 
oudere generatie zijn de gezinnen dan relatief vroeg voltooid, terwijl de jongste 
generaties nog moeten beginnen aan een gezin. Op termijn ontstaat dan weer 
enig herstel, een teruggang in de daling. 
Van de Kaa, 1985, blz. 102. 
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De daling van de vruchtbaarheid is al eerder begonnen dan in 1965. Lesthaeghe 
ziet voor België het jaar 1870 als een keerpunt van een malthusiaans naar een 
neo-malthusiaans patroon van reproductie: een lagere huwehjksleeftijd, toene
mende nuptuaUteit en vermmdering van de huwelijksvruchtbaarheid. Geboor
tenregeling is dan keimelijk praktijk geworden'. Ook in Nederland en in het 
Verenigd Koninkrijk daalt sinds 1870 de vruchtbaarheid. In Frankrijk is deze 
daling al langer gaande, namelijk sinds 1750^. Voor Nederland betekent de 
daling van de vruchtbaarheid een ontwikkeling van het gemiddeld aantal 
kinderen per gehuwde vrouw van omstreeks vijf, in het midden van de negen
tiende eeuw^, naar minder dan twee in deze tijd. Dit wil zeggen dat de huwe
lijksvruchtbaarheid een derde van de vroegere omvang is. De voortdurende 
daling van de vruchtbaarheid in de afgelopen honderd jaar neemt niet weg dat 
in dezelfde periode er veel grote gezinnen ontstonden. Door de gedaalde 
zuigelingen- en kindersterfte ontstonden er in de jaren vijftig in Nederland zeer 
grote geziimen in een frequentie die nog niet eerder was waargenomen. 
De ontwikkelingen sinds het einde van de vorige eeuw zijn te typeren als een 
demoff-qfische transitie. Voorafgaand aan deze tijd was zowel het sterftecijfer als 
het geboortencijfer hoog. In de loop van de vorige eeuw ontstond er een over
gang naar een demografisch nieuwe situatie. Het sterftecijfer daalde. In de 
tweede periode was het sterftecijfer laag, maar het geboortencijfer hoog. In de 
derde periode, waarin wij nu verkeren, is ook het geboortencijfer gedaald. Deze 
beschrijving is grof, niet alle demografische ontwokkelingen passen hierin. In 
Frankrijk ging aan de daling van het geboortencijfer geen daling van het 
sterftecijfer vooraf. Ook doet de beschrijving met het begrip demografische 
transitie geen recht aan schommelingen op de korte termijn in de vruchtbaar
heid. De daling van de vruchtbaarheid verloopt niet volgens een lineaire 
ontwikkeling. In relatief korte tijd kimnen zich in het aantal geboorten aanzien-
üjke schommelingen voordoen^. De geboortengolf van na de Tweede Wereld
oorlog in Nederland is hiervoor illustratief. Overigens kan van de manier 
waarop het begrip demografische transitie in de demografie gebruikt wordt, de 
onjuiste suggestie uitgaan dat er een natuurhjke situatie van evenwicht zou 
ontstaan tussen aantallen geboorten en sterfte. Nadat in de vorige eeuw de 
sterfte op jonge leeftijd was gedaald, en er daardoor geboortenoverschotten 
ontstonden, ging de vruchtbaarheid dalen. Als vervolg hierop zou een nieuwe, 
stabiele situatie kunnen ontstaan: een evenwicht tussen een lage sterfte en een 
lage vruchtbaarheid. Dit evenwicht komt echter niet tot stand. Sinds 1965 daalt 
de vruchtbaarheid zo sterk, dat een krimpende bevolking in Westeuropese 
landen ontstaat of kan worden verwacht. Uit tabel 4.3 blijkt dat de vrucht-

'Lesthaeghe, 1977. 
Garant, 1988, blz. 2. 
Verduin, 1985, blz. 97. 
^Zie voor een nadere toelichting paragraaf 4.2.2. 
^ e z e omvat eigenlijk twee golven, respectievelijk na 1945 en omstreeks 1960, die gezamenlijk 
gedurende twintig jaar voor een relatief hoog niveau van de vruchtbaarheid zorgden (zie grafiek 
4.1 in paragraaf 4.43. 
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baarheid in West-Europa is gedaald tot beneden het vervangingsniveau van 2,1. 
Dit betekent op termijn een in omvang afnemende bevolking. Dit verschijnsel 
doet zich volgens het overzicht in tabel 4.4 nu al voor in de Bondsrepubliek. 
Tabel 4.4: Totale omvang van de bevolldng (in miljoenen) 

1950 1960 1970 1980 1986 

België 8,6 9,1 9,6 9.8 9,9 
Bondsrepubliek 50,0 55,4 60,7 61,6 61,1 Denemarken - 4,6 4,9 5,1 5,1 Frankrijk 42,0 45,7 50,8 53,9 55,4 Verenigd Koninkrijk 50,6 52,4 55,6 56,3 56,8 Nederland 10,1 11,5 13,0 14,1 14,6 
Bron 

Eurostat, Bevolkingsstatistiek 1988; Luxemburg, 1988. 
422 Verschillende soorten veranderingen in de vruchtbaarheid 
Het vruchtbaarheidscijfer is een periodemaat. Dit cijfer ontstaat door een 
telling van het aantal geboorten in een bepaald jaar, gespecificeerd naar de 
leeftijd van de moeder, en door dit aantal te relateren aan de in dit jaar 
levende aantallen vrouwen m de overeenkomstige leeftijdscategorieën. Het 
vruchtbaarheidscijfer geeft de kans weer op het gemiddeld aantal kinderen dat 
vrouwen in de loop van hun leven zullen krijgen. Het gaat hierbij om vrouwen 
die behoren tot een fictieve generatie. Leden van deze fictieve generatie krijgen 
op dezelfde leeftijden dezelfde aantallen kinderen, als de leden van verschillen
de generaties vrouwen in het jaar waarop het vruchtbaarheidscijfer betrekking 
heeft. 
Uit de manier waarop het vruchtbaarheidscijfer is geconstrueerd kan men 
afleiden dat veranderingen in dit cijfer een gevolg kimnen rijn van: 
- veranderingen in het aantal kinderen dat vrouwen van één of meer genera

ties in de vruchtbare leeftijdscategorieën krijgen, met andere woorden door 
veranderingen in iimdei intensiteit, 

- veranderingen in tempo waarin men kinderen krijgt. Dit kan wel of niet 
gepaard gaan met een verandering in kinderintensiteit. 

De vruchtbaarheidsmaat is dus het resultaat van een meting in een bepaald jaar 
van de vruchtbaarheid van verschillende generaties tegehjkertijd. Hier kunnen 
generaties bij zijn die nog niet begonnen zijn aan een gezin of nog geen 
voltooid gezin hebben. Een betere weergave van de bijdrage van het aantal 
geboorten aan de bevolkingsomvang en -opbouw zou bestaan uit een overzicht 
van de feitelijk aantallen kinderen van de verschillende generaties: de kinderin
tensiteit. Dit cijfer is echter in een bepaald jaar alleen met zekerheid vast te 
stellen voor vrouwen die in dit jaar de leeftijdsgrens zijn gepasseerd waarboven 
zij door lichamelijke oorzaken geen kinderen meer kunnen krijgen. Als de 
belangstelling uitgaat naar recente ontwikkelingen, dus naar de aantallen 
geboorten uit jongere vrouwen die nog kinderen kunnen krijgen, is de uiteinde-
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lijke kinderintensiteit niet vast te stellen. Dan blijft de afhankelijkheid van een 
schatting zoals het vruchtbaarheidscijfer die geeft, bestaan. Dit hoeft geen 
bezwaar te zijn. Calot heeft recent een schatting gemaakt van het gemiddeld 
kindertal van de jongste generaties'. Hij komt dan voor Frankrijk op 2,1 kind 
per vrouw, voor Engeland op 1,9 kind en voor de Bondsrepubliek op 1,5 a 1,6 
kind. Bij vergelijking van de vruchtbaarheidscijfers van deze landen over het 
jaar 1985 (in tabel 4.3) büjkt dat de onderlinge rangorde in verschillen in 
vruchtbaarheid bhjft bestaan voor het gemiddeld kindertal van de jongste 
generaties. Kennehjk zijn door veranderingen in tempo de vruchtbaarheidscij
fers de laatste jaren iets lager dan de geschatte uiteindelijke kinderintensiteit 
per generatie. 
Het vruchtbaarheidscijfer kan zoals gezegd schommelingen vertonen door 
veranderingen in tempo, in de tijdstippen waarop vrouwen hun eerste, tweede, 
derde kind etcetera krijgen. Uitstel van de geboorte van het eerste kind heeft 
zo tot gevolg dat de leeftijd waarop het relatieve aantal vrouwen met één kind 
het grootst is, voor de jongste geboortegeneraties hoger is dan voor de oudere. 
Hierdoor daalt de vruchtbaarheid. Als vrouwen echter op jongere leeftijd dan 
in eerdere generaties het geval was kinderen krijgen, of als zij in een kortere 
periode kinderen krijgen, stijgt de vruchtbaarheid. In beide gevallen hoeft er 
uiteindelijk geen verschil te bestaan in de kinderintensiteit van de jongere en 
oudere generaties. Of dit laatste wel of niet het geval is kan ten aanzien van de 
meest recente ontwikkeüngen in de vruchtbaarheid, uiteindeüjk pas in de 
toekomst worden vastgesteld. In de nu volgende analyse zal rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid dat veranderingen in de vruchtbaarheid alleen 
bestaan uit veranderingen in tempo en niet uit veranderingen in kinderin
tensiteit. Het is echter voor recente veranderingen niet met volledige zekerheid 
vast stellen in hoeverre het eerstgenoemde voorkomt. 
De vruchtbaarheid kan langs verschillende wegen dalen: 
- doordat de leeftijd van vrouwen waarop zij hun eerste kind krijgen stijgt, of 

doordat de leeftijd waarop zij hun laatste kind krijgen daalt. De ontwikke
lingen hebben in principe een zelfstandig effect op de kinderintensiteit als er 
niet tegelijkertijd in de overbUjvende vruchtbare periode meer kinderen 
worden geboren; 

- doordat er minder kinderen met een bepaald hoger rangnummer worden 
geboren. Er zijn veranderingen in de pariteit veranderingen in de rangnum
mers van de geboorten, gemeten door telling van het eerder aantal geboor
ten van de vrouwen waaruit de kinderen worden geboren. Uiteraard is er in 
het algemeen een verandering in de pariteit als de vruchtbaarheid afneemt 
door een daling van de kinderintensiteit. Het is echter mogelijk dat er een 
verschil is in een verklaring van de vruchtbaarheid bij een verschillende 
pariteit; 

- een bijzonder geval van daling van het aantal geboorten met een hoger 
rangnummer doet zich voor als vrouwen niet alleen minder kinderen 
krijgen, maar als ook minder vrouwen kinderen krijgen. Met andere woor
den: als het aantal kinderloze vrouwen stijgt. 

'Calot, 1990. 
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In hoeverre is m de hypothesen over de invloed van de levenscyclus op de 
vruchtbaeirheid rekening gehouden met deze verschillende mogelijkheden? Als 
dat niet voldoende het geval is, dan zijn misschien aanvullingen nodig. De 
beantwoording van deze vraag is het onderwerp van deze paragraaf. 
Veranderingen in leeftijdsffvnzen 
De naoorlogse geboortengolf ontstond toen vrouwen op een lagere leeftijd hun 
eerste, en ook volgende, kinderen kregen. De vruchtbaarheid steeg, maar op 
termijn volgde er weer een daUng doordat het totaal aantal kinderen per vrouw 
in de jongste generaties, de kinderintensiteit, niet of niet sterk toenam. Dat er 
een daling zou volgen, hebben demografen zich tijdens de geboortengolf niet 
gerealiseerd. Zij dachten dat er een bUjvende verhogmg in de vruchtbaarheid 
was. Dit was gezien eerdere demografische ontwikkelingen geen ongewone 
gedachte. Deze verwachting was hoogstwaarschijnUjk ook bewaarheid gewor
den, als de levenscyclus intussen niet was veranderd. Dit is echter wel gebeurd, 
onder andere in de vorm van de verdere groei van de duur van het onderwijs in 
de eerste levensfase. Thans stijgt de leeftijd van vrouwen die hun eerste kind 
krijgen (zie tabel 4.5'). 

Tabel 4.5: Gemiddelde leeftijd van vrouwen bij de geboorte van het eerste kind 
1960 1970 1980 1986 

België Bondsrepubliek" Frankrijk'' 
25,1 24,0 24,6 253' België Bondsrepubliek" Frankrijk'' 24,9 24,3 25,2 26,4 

België Bondsrepubliek" Frankrijk'' 24,3' 23,8 24,9 26,1 Verenigd Koninkrijk' 24,8 23,9 25,1 26,1 Nederland 25,6 24,2 25,6 26,8 gem. 24,9 24 25 26,1 st.dev. 0,42 0,19 0,33 0,48 
a 1984. b alleen van kinderen in huidige huwelijk, c 1966. d alleen van kinderen in huidige huwelijk; zonder buitenechtelijke geboorten, e geboorten in eerste huwelijk. 
Bron 

Eurostat, Bevolkingsstatistiek 1988; Luxemburg, 1988. 
Het hypothetisch negatieve effect van de onderwijsduur op de vruchtbaarheid 
kan mede tot stand komen door een veranderde fasering van posities in de 
tweede levensfase. Eerst bezet men de positie van partner, waarbij men niet 
altijd in staat is tegehjkertijd de positie van kostwinner te bezetten^. De positie 
'AIS opmerking terzijde bij tabel 4S is het interessant vast te stellen dat de gemiddelde leeftijd van vrouwen bij de geboorte van het eerste kind de laatste dertig jaar wel stijgt, maar dat deze bij een vergelijking op de langere termijn bepaald nog niet boog is. De gezinsfase begint nu bijna weer op dezelfde hoge gemiddelde leeftijd als honderd jaar terug (zie paragraaf 33). 
^ e hierover ook paragraaf 3.2. 



119 

van ouder wordt soms veel later ingenomen dan de positie van partner. Het is 
een probleem, zoals ook blijkt uit de noten bij tabel 4.5, vergelijkbare gegevens 
te vinden over de leeftijd van vrouwen bij de geboorte van het eerste kmd in de 
afgelopen dertig jaar en in de verschillende landen. Daarom volgt geen afzon-
derUjk onderzoek naar het effect van de onderwijsparticipatie op de beneden-
grens van de leeftijdsperiode van het moederschap. De analyse is direct gericht 
op de uitkomst: het negatieve effect op de vruchtbaarheid, mede door de 
stijging van de leeftijd bij de geboorte van het eerste kind. Ook zonder een 
nadere empirische toetsing is het echter zeer waarschijnhjk dat de vruchtbaar
heid langs deze weg mede wordt beïnvloed, waarbij onmiddellijk aangetekend 
moet worden dat het gaat om relatief kleine verschillen in de leeftijd. De 
betekenis hiervan, in omvang en als teken van de daUng van de uiteindelijke 
kinderintensiteit, kan niet groot zijn, gezien de lange vruchtbare periode die na 
de geboorte van het eerste kind nog volgt en waarin in prmcipe nog veel 
kinderen geboren kimnen worden. Het grootste effect zal naar verwachting 
uitgaan van de draaglast voor het ouderUjk gezin van de langdurige afhankeUjk-
heid van kinderen. 
De hypothese over de invloed van de derde levensfase heeft betrekking op een 
verondersteld negatief effect op de vruchtbaarheid van een v e r l e n ^ g van de 
derde levensfase. Dit effect ontstaat volgens de hypothese door een verlaging 
van de bovengrens van de leeftijd waarop kinderen worden geboren. Tabel 4.6 
geeft een aanwijzing dat deze bovengrens sterk is gedaald. 
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Tabel 4.6: Geboorten aan het einde van de vruchtbare leeftijdsperiode 
Leeftijdscatego- Geboorten per 1000 Geboorten in 1985 riecn vrouwen vrouwen als percentage van per land 1965 1985 de geboorten in 1965 

België 15-49 72,9 48,4» 66" 
4049 7,25 IJSS' 21" Bondsrepubliek 15-49 75,7 37,5 50 4049 7,65 1,75 23 Denemarken 1,75 
15-49 76,2 42,2 55 4049 4,95 1,45 29 Frankrijk 1,45 
1549 78,9 56,8 72 4049 9,25 3 32 Verenigd Koninkrijk 1549 80 54,4 68 4049 6,8 23 37 Nederland 1549 84,7 46,9 55 4049 13 1,85 14 

a 1984. 
b geboorten in 1984 als percentage van de geboorten in 1965. 
Bron 

Bewerking van gegevens uit: Eurostat, Bevolkingsstatistiek 1988; Luxemburg, 1988. 
Uit tabel 4.6 blijkt dat er een sterke daling is in geboorten aan het emde van 
de vruchtbare periode. Op grond hiervan lijkt het verantwoord te stellen dat de 
leeftijd waarop vrouwen hun laatste kind krijgen daalt, althans als het gaat om 
kinderen met een hoger rangnummer. Vrouwen die tegenwoordig sledits één 
of twee kinderen krijgen, hebben dikwijls een hogere leeftijd dan eerdere 
generaties vrouwen, zodat dan voor deze categorie geldt dat de bovengrens is 
gestegen. Bij de toetsing van de uitspraak over de bovengrens zouden gegevens 
over de leeftijd van de moeder bij de geboorte van kinderen met een hoger 
rangnimimer nuttig zijn. De rangnummers van kinderen zijn in de tabel niet 
onderscheiden. Het is een probleem om hierover vergeüjkbare gegevens met 
betrekking tot vrouwen en hun kinderen in de verschillende landen te vinden. 
Als deze beschikbaar zijn dan is het nog lastig vast te stellen hoe de richting 
van het verband ligt tussen bovengrens en kindertal. Een gemiddeld dalende 
leeftijd waarop vrouwen kinderen met een hoger rangnummer krijgen kan niet 
alleen een oorzaak van het dalende kindertal zijn, maar ook een gevolg. De 
kennis van de leeftijden biedt dan op zich geen verder mzicht in de achtergron
den van de vruchtbaarheid. 
Het is voor de verdere analyse voldoende op basis van de uitkomsten in tabel 
4.6 vast te stellen dat minder vrouwen op latere leeftijd kinderen krijgen. 
Vervolgens is de uitkomst van de emphische toetsing van de hypothese over de 
invloed van de derde levensfase nodig. Als blijkt dat de verlenging van de duur 
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van de derde levensfase een negatief effect heeft op de vruchtbaarheid is 
tegehjkertijd het voorkomen van de werking van een bovengrens voor moeder
schap aangetoond. De beïnvloeding van de vruchtbaarheid door de duur van de 
derde levensfase is in de hier ontwikkelde benadering alleen denkbaar via het 
bestaan van de sociale norm van een bovengrens voor het krijgen van kinderen. 
Veranderingen in de pariteit 
De pariteit, als kenmerk van de vruchtbaarheid, heeft betrekking op de vrucht
baarheid gespecificeerd naar de aantallen eerder geboren kinderen. De pariteit 
geeft aan welk deel van de vrouwen met een bepaald Idndertal een volgend 
kind krijgt. De kans op moederschap is in sterke mate van het aantal eerder 
geboren kinderen afhankeUjk. Volgens de demografische Uteratuur zouden bij 
het eerste kind maatschappeUjke rolverwachtmgen van invloed zijn: men hoort 
voor kinderen te kiezen. Dit zou bij het tweede kind ook zo zijn, waar dan de 
overwegmg bijkomt dat het eerste kind gezelschap nodig heeft. De keuze voor 
het derde kind zou het meest vrij zijn. Bij vierde en volgende kinderen zou 
weer de maatschappeUjke druk gaan werken, maar dan in negatieve zin'. Het is 
mogehjk dat er voor de geboorte van kinderen met een verschiUend rangnum
mer verschiUende sociale factoren een rol spelen. Desondemks staat in deze 
studie de hypothese centraal dat in al deze gevallen ook gemeenschappeUjke 
factoren een rol spelen. De hypothesen over de invloed, via de verhouding 
draaglast en draagvermogen, van de onderwijsduur en van de arbeidsparti
cipatie van vrouwen hebben hier betrekking op. 
Veranderingen in de omvang van de kinderloosheid 
In de Uteratuur is er weinig aandacht voor de sociale achtergronden van het feit 
dat de meeste vrouwen kinderen krijgen. Er is voomameüjk belangstelling voor 
de factoren waardoor vrouwen kinderloos bhjven. KenneUjk is er geen twijfel 
over dat er in alle sameiile\Tngen krachtige normen zijn <Üe er toe leiden dat 
vrouwen moeder worden. Een logisch gevolg van deze denkwijze, die ook hier 
wordt gevolgd, is dan dat het deviante, de kinderloosheid, het te verklaren ver
schijnsel is. De kernvraag is dan: door welke factoren ontstaat kinderloosheid? 
Voorafgaand is het echter nodig de vraag te beantwoorden in hoeverre kinder
loosheid voorkomt. 
In de loop van de tijd rijn er sterke schommelingen in kinderloosheid. Bij een 
vergehjking van verschiUende huweUjkscohorten in Nederland bUjkt dat er tot 
voor kort een daling was in het percentage dat kinderloos bleef. Van het 
huweUjkscohort 1937 bleef 16% zonder kinderen. Dit is een aanzienUjk deel, 
gezien de onbetrouwbare technieken van geboortenregeling waarover deze 
echtparen de beschikking hadden. Van het huweUjkscohort van 1966 was in het 
begin van de jaren tachtig nog 11% zonder kinderen^ De laatste jaren is de 
tendens in een tegengestelde richting omgeslagen en is een stijgend aantal 
vrouwen büjvend kinderloos. Cruijsen en Van de Giessen schatten dat van de 
nu levende generaties vrouwen in Nederland die tegen het einde van de 
'Niphuis-Nell, in: Vossen, 1988, blz. 103. 
^ e n Bandt, 1988, blz. 274. 
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vruchtbare leeftijdsperiode zijn, ongeveer 18% kinderloos zal blijven'. Tabel 4.7 
geeft een overricht van de kinderloosheid in enkele Eiu-opese landen. De 
percentages van de kolom onder 1950 kimnen uiteindeUjk lager uitvallen. De 
tabel is opgesteld op grond van gegevens uit het begin van de jaren tachtig. Na 
die tijd kan een aantal aanvankeUjk kinderloze vrouwen uit de geboortegene
ratie 1950 alsnog kinderen gekregen hebben. 
Tabel 4.7: Percenage vrojiwen zonder kinderen in enkele Europese landen, uit de geboor-tencohorten 1935 en 1950 

1935 1950 

België 93 14,3 
Bondsrepubliek 5,6 11,0 Frankrijk 10,0 13,0 Nederland 11,7 15,7 
Bronnen Divers, geciteerd uit de jaren 1984-1986, in: G. Frinking, "Childlessness in Europe: trends and implications'; in: Lifestyles, contraception and parenthood; door H. Moors en J. Schoorl (red.). Den Haag/Brussel, NIDI/CBGS, 1988, blz. 225-240. 
Een deel van de vrouwen zonder kinderen is onvrijwillig kinderloos, dat wil 
zeggen dat zij of hun partner door fysieke oorzaken geen kinderen kunnen 
krijgen. Ook is het mogeüjk dat zij geen partner vinden. Een ander deel is 
"vrijwiUig" kinderloos, dit deel zou wel kinderen kunnen krijgen. Voor deze 
tweede groep is het interessant na te gaan welke sociale factoren een rol 
spelen. Het woord "vrijwillig" is tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat deze 
vorm van kinderloosheid een vorm van sodaal gedrag is. Sociaal gedrag is niet 
vrij van sociale dwang. De discussie over "vrijwillige" kinderloosheid heeft de 
laatste jaren veel aandacht gekregen in de massamedia. Hier is het begrip 
DINKS ontstaan. Dit zijn: "couples with a Doublé Income and No Kids"l Het 
feit dat deze categorie nu belangstelling krijgt, hoeft op zich niet te betekenen 
dat de omvang van deze categorie toeneemt. Over voorkomen en groei van 
"vrijwillige" kinderloosheid is verschil van mening. Met name in de Verenigde 
Staten zijn demografen het op dit punt onderling oneens. Sommigen geloven 
niet dat er een dramatische stijging is in "vrijwilüge" kinderloosheid. Anderen 
menen dat dit wel het geval is. 
Het probleem bij de meting van kinderloosheid is dat voor de recente ontwik
kelingen, zoals bij het onderzoek van de vruchtbaarheid in het algemeen ook 
het geval is, een beroep gedaan moet worden op een periodemaat. Dit gegeven 
is hierdoor echter bijzonder gevoelig voor veranderingen in het tijdstip waarop 
het eerste kind wordt geboren. Een periodemaat van de kinderloosheid geeft, 
m een tijd dat de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen daalt, een 
'Cruijsen en Van de Giessen, 1988, blz. 221. 
^Reisz, 1987, blz. 20. 
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onderschatting van het aantal vrouwen dat kinderloos bUjft. Het tegengestelde 
gebeurt in een periode van een stijgende leeftijd: een overschatting'. 
In Nederland is er volgens Den Bandt wel min of meer eenstenmügheid onder 
de sociaal-demografen dat in de nu levende cohorten samenwonenden en 
gehuwden een percentage van rond de 15% "vrijwillig" kinderloos zal bUjven^ 
Het totaal aantal kinderloze paren komt dan hoger uit omdat bij de genoemde 
15% nog de onvrijwillig kinderloze geteld moeten worden. Dit zou dan neerko
men op een totaal van 25%. Dit is hoger dan de eerder gegeven schatting van 
Cruijsen en Van de Giessen van 15%, maar dit percentage had uitsluitend 
betrekking op vrouwen met een leeftijd tegen het emde van de vruchtbare 
periode. Het djfer van Den Bandt is prospectief en heeft bovendien betrekking 
op paren. De frequentie van "vrijwillige" kinderloosheid is voor paren niet goed 
vast te stellen. Dit geldt in het bijzonder voor recente gegevens. Een aanzienlijk 
deel van de kinderloze paren is nog jong en zou alsnog kinderen kunnen 
krijgen. Niettemin hjkt het verantwoord te stellen dat er een stijging is van de 
kinderloosheid door sociale factoren. Het is onwaarschijnUjk dat de stij^ng in 
het totaal percentage kinderloosheid het gevolg is van toenemende ongezond
heid van vrouwen of mannen. Dit sluit overigens niet uit dat de gezondheids
toestand een rol speelt, namehjk in het geval er door sociale factoren een 
uitstel ontstaat van de geboorte van het eerste kind. Een uitstel naar hogere 
leeftijd kan leiden tot onvrijwillige kinderloosheid, omdat de fysieke condities 
voor zwangerschap dan ongunstiger worden. 
De in de Uteratuur genoemde achtergronden van de toeneming van de kinder
loosheid zijn niet verschillend m vergeüjking met de factoren die in het alge
meen volgens demografen het kindertal bepalen. Den Bandt vindt in een in 
1978 gehouden enquête weinig verschil in sociale achtergrond van de door haar 
onderzochte groep hoog opgeleide vrouwen met of zonder een kind. De 
verschiUen die zij vmdt ten aanzien van de fertiUteit en de fertiUteitsintentie 
hebben betrekking op het Udmaatschap van een kerkgenootschap en op 
participatie in betaalde arbeid. Uit een overzicht van verschiUende studies bUjkt 
dat "vrijwiUig" kinderloze vrouwen in de Verenigde Staten tot een eüte behoren 
met beroepen met veel status, met een hoog inkomen en met een relatief hoge 
opleiding. Studies in Nederland en België wijzen echter uit dat de "vrijwillige" 
kinderloosheid minder beperkt is tot een eUte . 

^Zie ook Cruijsen en Van de Giessen, 1988, blz. 212. 
^ e n Bandt, 1989, blz. 274. 
keilman, 1988, blz. 17. 
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Tabel 4.8: Proportie echtparen van enkele huwelijkscohorten in de Bondsrepubliek, die kinderloos bleven, naar leeftijd vrouw bij het huwelijk 

Leeftijd Kinderloze echtparen per 100 echtparen bij huwelijk van de huwelijkscoborten: vrouw 1950/1959» 1961/1965 1%7/1971 

onder 21 jaar 5 4 6 
21-24 7 8 11 25-29 11 11 16 30-34 20 25 31 35-39 35 53 49 40 jaar en ouder - 93 92 Totaal 10 14 17 

a alleen eerste huwelijken. 
BrOD K Schwarz, "Childlessness in Germany: past and present"; in: Lifestyles, contraception and parenthood; door H. Moors en J. Schoorl (red.). Den Haag/Brussel, NIDI/CBGS, 1988, blz. 241-250. 
Schwarz heeft op grond van Duitse gegevens laten zien dat kinderloosheid zeer 
sterk samenhangt met de leeftijd waarop men huwt. Als men laat huwt, dan is 
de kans zeer groot dat men vrijwiUig of onvrijwillig (door hchamelijke oorza
ken) kinderloos büjft. De kolommen van de tabel 4.8 zijn niet geheel vergelijk
baar. In de tweede en derde kolom rijn ook tweede en volgende huwehjken 
meegenomen. Hierdoor kan enige overschatting van het aantal dat kinderloos 
büjft, ontstaan. In de statistische gegevens over tweede en volgende huwelijken 
komen kinderen uit eerdere huwelijken niet voor. Daarom rijn de gegevens 
beperkt tot huwelijken die minstens 11 jaar duren, maar dit sluit niet uit dat er 
onder de oudere leeftijdscategorieën kinderloze huwelijken rijn waarvan één of 
beide partners kinderen uit een eerder huwelijk hebben. Dit leidt tot enige 
overschatting van bet percentage dat kinderloos blijft als men de gegevens in de 
laatste twee kolommen ml rien als een maatstaf voor de ontwikkeling van de 
kinderloosheid. Een andere factor die tot overschatting kan leiden is dat er 
voored in de jongste leeftijdscategorieën nog kinderen geboren kunnen worden, 
na het tijdstip waarop de gegevens van de tabel rijn verzameld. 
De belangrijkste lering uit tabel 4.8 is dat, hoewel dat niet zo verwonderlijk is, 
een huweüjlc later in de vruchtbare periode een grotere kans op kinderloosheid 
geeft. Ook uit analyse van andere gegevens over andere jaren, en gedifferen
tieerd naar de sociaal-economische status van de echtparen, trekt Schwarz de 
conclusie dat veranderingen in omvang van kinderloosheid in de loop van de 
tijd, en verschillen in kinderloosheid tussen echtparen met een verschillende 
sociaal-economische status, in hoge mate verklaard kuimen worden uit de 
huwehjksleeftijd van de vrouV. Dit is een aanwijzing dat het zinvol is oorzaken 
van dalende vruchtbaarheid te zoeken in veranderingen in de levenscyclus. De 
huweUjksleeftijd is m deze studie niet als verklaringsfactor meegenomen, maar 
'Schwarz, 1988, blz. 244. 
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wel de ontwikkelingen in de levenscyclus die het tijdstip van het begin van de 
gezinsfase, en daarmee ook de kinderloosheid, bepalen. 
Er is geen aardeiding afzonderUjke hypothesen te formuleren voor de verkla
ring van de kinderloosheid. Kinderloosheid als verschijnsel ügt in het verlengde 
van de ontwikkeling naar een kleiner aantal kinderen. In de Uteratuur zoekt 
men de verklaring van de "vrijwilüge" kinderloosheid in de hogere opleiding en 
in de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen in het algemeen, dus niet aUeen 
van een eUte. Beide elementen zijn in de hypothetisch verklarende factoren van 
de vruchtbaarheid meegenomen. 

43 Verklaringen volgens de literatuur 
43.1 Algemeen 
Er is ten behoeve van de planning van veel maatschappeUjke activiteiten 
behoefte aan betrouwbare demografische prognoses. Deze prognoses büjken 
echter zelden uit te komen. Met name de vruchtbaarheid, die m hoge mate de 
bevolkingsontwikkeling bepaalt, is moeiUjk te voorspeUen. Er is geen ontv^kke-
ling naar een evenwicht, een daling van de vruchtbaarheid beneden het vervan
gingsniveau hoeft lüet gevolgd te worden door een stijging. In paragraaf 4.2.1 is 
al toegeUcht dat in de recente demografische ontwikkelingen het evenwicht 
zoek is. Een evenwichtsmodel is niet geschikt als verklaring van demografische 
ontwikkelingen. 
Er is onvoldoende inzicht in de determinanten van de vruchtbaarheid om voor 
de langere termijn betrouwbare demografische prognoses op te steUen. Toch 
bevat de demografische Uteratuur veel uitspraken over de achtergronden van 
demografische verschijnselen. Ten behoeve van de analyses m dit hoofdstuk is 
het nuttig in deze uitspraken een zekere ordening aan te brengen. Er is een 
tweedeUng te maken in de determinanten van de vruchtbaarheid: directe en 
indirecte determinanten'. De directe determinanten omvatten een reeks 
variabelen^ waarvan de huweUjkssluiting en de contraceptie hierna aandacht 
krijgen. De meeste aandacht gaat echter uit naar de mdirecte determinanten. 
Bongaarts noemt onder deze categorie: omgevingsfactoren en sociaal-economi
sche en culturele variabelen. 
Het is een centrale keuze hoe men de invloed van deze indkecte determinan
ten analyseert. Men kan voor een analytisch model kiezen waarin de sociale 
omgeving via motieven, zoals die door sociaal onderzoek worden waargenomen, 
de vruchtbaarheid beïnvloedt. Het is ook mogeüjk uit te gaan van een invloed 
via sociale normen. In paragraaf 1.3 is al toegeUcht dat er een verschil kan rijn 
'Bongaarts, 1987, blz. 106. 
^De volledige lijst (samengesteld door Davis en Blake, 1956, geciteerd in Bongaarts, 1987, blz. 106) van directe determinanten of "intermediate fertility variables" bestaat uit: a) exposure factors: proportion married; b) deliberate marital fertility control factors: contraception, induced abortion; c) natural marital fertility factors: lactational infecundability, frequency of intercourse, sterility, sponteneous intrauterine mortality, duration of the fertile period. 
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tussen determinanten van opvattingen (waartoe motieven zijn te rekenen) en 
determinanten van gedrag. Motieven en gedrag kunnen met elkaar verband 
houden maar ook in tegenspraak met elkaar zijn. Het gedrag is afhankeüjk van 
sociale normen. Men is ach deze normen dikwijls in het geheel niet bewust. 
Als dit wel het geval is dan kan het voorkomen dat men niet wil erkennen dat 
deze het gedrag sturen. Motieven voor ouderschap die men m een enquête 
noemt, kunnen een gevolg zijn van wat men acceptabel acht te zeggen m een 
enquête. In dit geval geven de motieven geen informatie over de achtergronden 
van vruchtbaarheidsgedrag. 
In de sociale demografie is veel onderzoek gedaan naar de motieven voor het 
krijgen van kinderen en naar de achtergronden van de besluitvorming hierover. 
Leeuw trekt hieruit de conclusie dat er biimen de sociale demografie overeen
stemming bestaat over de werking van het eerste, het besluitvormingsproces, 
maar dat dit veel minder het geval is ten aanzien van de studie van de determi
nanten van dit proces. Hier kan veeleer gesproken worden van een "hypothe-
sencatalogus"'. Het uiteindeUjke doel in de sociale demografie is de verklaring 
van gedrag, in het bijzonder het vruchtbaarheidsgedrag en de migratie. Het is 
echter de vraag of kennis van motieven van vruchtbaarheidsgedrag, en het 
verder zoeken naar de determinanten hiervan, de goede weg is voor het vinden 
van de belangrijkste bepalende factoren van de vruchtbaarheid. 
In een sociologisch perspectief ügt het voor de hand verklaringen te zoeken in 
sociale normen en in hun determinanten. In een sociologische benadering büjkt 
het bestaan van een norm uit een zekere regelmaat in gedrag. De vruchtbaar
heidsnorm is af te leiden uit het vruchtbaarheidsgedrag. Het totale vruchtbaar
heidscijfer beschrijft dit op het macro-niveau van de samenleving. Het vrucht
baarheidscijfer dat op een gegeven moment in een bepaalde samenle\ing tot 
stand komt, verandert niet in korte tijd. Het vertoont een zeker patroon dat 
aUeen te begrijpen is als een uitdrukking van sociale normen ten aanzien van 
de vruchtbaarheid. Normen die betrekking hebben op de fasen van de levenscy
clus waarin men wel of geen kinderen behoort te krijgen, op het aantal kinde
ren dat men in een bepaalde sociale positie behoort te hebben en op de 
minimale en maximale leeftijd voor ouderschap. Uiteraard zijn er in een 
complexe samenleving verschillen m vruchtbaarheidsnormen. De verschillende 
normen van sociale categorieën resulteren echter in een norm voor het geheel, 
die hier als een typerend kenmerk voor een totale samenleving wordt gezien. 
De sociale norm is het sociologisch interessant aspect aan vruchtbaarheidsge
drag. Het steUen dat een dergeUjke norm bestaat, biedt geen nieuw inzicht. 
Deze sociale norm büjkt echter in de loop van de tijd, en voor verschiUende 
samenlevingen en sociale categorieën, te veranderen. De verklaring van deze 
veranderingen is interessant. Deze studie zoekt een verklaring van de verande
ringen in de vruchtbaarheid uit andere normen rond de levenscyclus: de 
verwachtingen ten aanzien van sociale posities, in het bijzonder de sociale 
posities van vrouwen en ouderen. 

'Leeuw, 1984, blz. 37. 
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Hieraa volgt een globale inventarisatie van uitspraken in de literatuur over de 
determinanten van de vruchtbaarheid. Er is onderzoek gedaan naar de achter
gronden van verschillen tussen bevolkingsgroepen in fertihteit, en naar de 
samenhang tussen vruchtbaarheid en andere maatschappeUjke verschijnselen. 
Het is lastig de uitkomsten van het vele onderzoek systematisch weer te geven. 
Een goede theorie, waarin deze uitkomsten een plaats kuimen vinden, ont
breekt. Dit is niet verwonderüjk. Demografische processen houden verband 
met veel andere sociale verschijnselen. Dit vraagt om een veelomvattende 
theorie. Vossen trekt de juiste conclusie over de theorievorming op dit gebied, 
nameUjk dat een bevredigende alomvattende theorie niet haalbaar is'. 
In het algemeen zijn de sociale wetenschappen niet toe aan omvattende 
theorieën. Daarom heeft Merton aanbevolen in de sociale wetenschappen de 
aspiraties voorlopig te beperken tot de ontwikkeling van theorieën met een 
beperkte reikwijdte. Daarmee bedoelt hij te zeggen dat het ondoelmatig is te 
trachten een veeUieid van sociale feiten in één theorie onder te brengen. Dit 
leidt tot onbruikbare abstracties en niet tot toetsbare uitspraken over de 
relaties tussen variabelen^. Deze aanbeveling van Merton geldt ook waimeer 
het gaat om de verklaring van de vruchtbaarheid. Dit verschijnsel zal ongetwij
feld met veel andere maatschappeUjke verschijnselen samenhangen. In plaats 
van te zoeken naar een globale theorie, waarin aUe samenhangen een plaats 
vinden, is het doelmatiger te zoeken naar een beperkt aantal factoren die in 
een zinvol theoretisch kader geplaatst kuimen worden, en die m staat zijn de 
veranderingen in de vruchtbaarheid in de loop van de tijd m belangrijke mate 
te kunnen verklaren. Een dergeUjk streven is, hoe onvoUedig het resultaat ook 
mag zijn, ook te prefereren boven een andere mogeUjke reactie op de proble
men rond de theorievorming. NameUjk een streven naar een beperking tot het 
uitsluitend beschrijven en vooruit berekenen van demografische ontwikkelingen. 
Omdat de vruchtbaarheid zich steeds weer verrassend ontxwkkelt, is bezinning 
op de achtergronden nuttig; anders is in het geheel geen enigszins betrouwbare 
prognose meer op te steUen. Belangrijker is echter nog dat de ontwikkeling van 
de vruchtbaarheid mgrijpende gevolgen heeft voor de samenleving. Een onder
zoek naar de achtergronden kan nuttig zijn voor een overheidsbeleid dat de 
negatieve gevolgen van de demografische veroudering wil voorkomen of 
verminderen. 
Nu volgt een overzicht van de samenhangen en veronderstelde determinanten 
die in de Uteratuur worden genoemd. In het bijzonder volgen nu onderzoeksuit
komsten en uitspraken die betrekking hebben op invloeden van de levenscyclus 
op de vruchtbaarheid. 
432 Geboortemegeüng 
In het algemeen krijgen vrouwen krijgen niet gedurende him gehele vruchtbare 
periode kinderen. De regulermg van geboorten komt in bijna aUe samenle
vingen voor, dus niet aUeen in moderne westerse samenlevingen. Dit kan op 
'Vossen, 1988, blz. 42. 
Vlerton, 1967, blz. 9. 
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verschillende manieren: door een maatschappehjke regulering via huweUjksslui-
tingen of op een "technische manier": door toepassing van middelen voor 
geboortenbeperking of periodieke onthouding. De maatschappehjke regulering 
geschiedt door verschuivingen in de huwehjksleeftijd en door beïnvloeding van 
het aantal personen dat huwt. In een technische betekenis is geboortenregeling: 
het toepassen van onthouding, het gebruik van anticonceptie-middelen en het 
plegen van abortus. Hiertoe valt ook te rekenen het gedurende lange tijd geven 
van borstvoeding, althans als hiervan het doel is de vruchtbaarheid te verminde
ren, wat kan bUjken uit een verlenging van de borstvoedingsperiode bij kinde
ren met een hoger rangnummer van geboorte. Over het effect van de regule
ring van geboorten in beide soorten betekenissen is Uteratuur. 
Geboortenregeling door huwelijkssluiting 
In de Uteratuur komt regelmatig de geboortenregeüng aan de orde, zoals deze 
door Malthus is beschreven. Er is, volgens deze beschrijving van ontwikkelingen 
in de negentiende eeuw en eerder, een regulering van geboorten door huwe
Ujkssluiting. Men begint pas aan een huweüjk als men voldoende middelen van 
bestaan heeft. Bij ongunstige maatschappeUjke condities ügt de huweUjksleeftijd 
van mannen en vrouwen hoog en bUjft een aanzienUjk aantal onder hen onge
huwd. Tegehjkertijd is de sexuaüteit beperkt tot de monogamie. Binnen het 
huweüjk doen de echtgenoten nauweUjks pogingen het aantal geboorten te 
beperken. Hierdoor ontstaat een sterke koppeling van huweüjk aan kindertal. 
De vruchtbaarheid in het huweüjk is hoog, maar de sterfte van zuigelingen en 
hun moeders is ook hoog. Het aantal geboorten en het aantal kinderen dat 
volwassen wordt, büjven beperkt. De bevolking groeit dan nauweUjks. 
De malthusiaanse verklaring is in verschiUende opzichten onbevredigend; de 
ontwikkelingen in de vruchtbaarheid op de langere termijn kimnen hieruit niet 
goed verklaard worden. Het is mogeüjk dat er op de korte termijn malthusi
aanse effecten zijn van de huwehjksleeftijd op het geboortencijfer. Dit neemt 
niet weg dat de huwehjksleeftijd m West-Europa in het algemeen relatief hoog 
bUjft. Verder is de verondersteUing feiteUjk onjuist dat voorafgaand aan het 
emde van de negentiende eeuw geen geboortenregeüng binnen het huweüjk zou 
zijn toegepast. Het belangrijkste bezwaar tegen de malthusiaanse theorie is 
echter, dat de daling van de vruchtbaarheid sinds het einde van de negentiende 
eeuw het gevolg moet zijn van een daling van het aantal huweüjkssluitingen of 
een verhoging van de huwehjksleeftijd. De huwehjksleeftijd is echter zeker niet 
gestegen in vergeüjking met honderd jaar terug'. Het relatieve aandeel gehuw
den is zelfs toegenomen. 
In de leeftijdsgroep 15-44 jaar was het percentage gehuwden in Nederland eind 
vorige eeuw 46% en in België 43%^. In de laatste honderd jaar gaat een 
toenemend aantal mensen met een partner samenleven. Van Poppel geeft het 
volgende overzicht^. Tot aan de geboortengeneratie 1850-1855 bleef 13% tot 
'Zie paragraaf 3.2.2. 
^Hofstee, blz. 221. 
Van Poppel, 1981, blz. 17. 
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14% van de mannen en 14% tot 15% van de vrouwen ongehuwd. Vanaf de 
generaties die rond 1855 werden geboren steeg bij de mannen de huweUjks-
frequentie voortdurend. De geboortengeneraties van rond de jaren twintig 
haalden het hoogste niveau', slechts 7% tot 8% van de mannen uit dcie 
categorie bleef ongehuwd. De vrouwen kenden na een Uchte daling van de 
huwehjksfrequentie m de geboortengeneraties tot 1860/1864 eveneens een 
sterke stijging van het percentage gehuwden. Van de rond de jaren twintig van 
de twintigste eeuw geboren vrouwen is meer dan 9 1 % gehuwd. Frinking geeft 
een volgende overzicht (zie tabel 4.9), waarin ook de gemiddelde huweUjks
leeftijd van de eerste huweUjken is opgenomen. 
Tabel 4.9: Het percentage ongehuwden op de leeftijd 45-49 jaar en de gemiddelde huwelijksleeftijd van de eerste huwelijken van enkele geboortengeneraties in Nederland 

Percentage ongehuwden Gemiddelde huwelijks-op 45-49-jarige leeftijd leeftijd eerste huwelijk Geboortengeneraties Mannen Vrouwen Maimen Vrouwen 

1810-1814 12,9 11,4 28,8 27,8 1830-1834 12,8 14,0 29,4 27,9 1880-1884 11,0 153 27,9 26,1 1920-1924 6,9 83 273 25,1 

Bron G. Frinking, "Demografische analyse van de huwelijkssluitingen in Nederland"; in: Huwelijksleeftijd in Nederland. Demografische en sociologische beschouwingen over de dalende huwelijksleeftijd in Nederland; door HJ. Heeren (red.), Sociologisch Instituut, Utrecht, 1973, blz. 23-39. 
Aan het einde van de vorige eeuw hoefde men niet meer lange tijd te wachten 
tot men zich zelfstandig kon vestigen. De mogeüjkheden om bestaansmiddelen 
te verwerven namen toe, door de mogeüjkheid van het verrichten van loonar
beid in de industrie, die ontstond naast de al bestaande loonarbeid in de 
landbouw. Meer mensen trouwden, en a j trouwden op jongere leeftijd. Het 
reeds eerder begonnen dalende kindertal per paar is toen gepaard gegaan met 
een stijgend aantal huweUjken, wat wel op malthusiaanse wijze compensatie 
bood voor de daling van het gemiddelde kindertal en leidde tot meer geboor
ten. Het percentage gehuwden is sindsdien gestegen en heeft met name na de 
Tweede Wereldoorlog geleid tot een geboortengolf, maar niet - dit is tegenge
steld aan de malthusiaanse verwachting - tot een permanente stijging van de 
vruchtbaarheid. Er is nog een compUcatie in die zin dat sexuaüteit en het 
krijgen van kinderen niet meer beperkt is tot de huweUjkssituatie. De huwe
hjksleeftijd is niet zonder meer een indicatie van het begin van de gezinsfase. 
Ook samenwonenden kunnen een gezin stichten en gehuwden kunnen de 
gezmsfase jaren uitsteUen. 
De belangrijkste conclusie uit de cijfers is, dat op de langere termijn bezien de 
geboortendaling vooral te wijten is aan controle van de vruchtbaarheid door 
partners en niet of in geringe mate door veranderingen in de frequentie van 
huweUjkssluiting. Deze conclusie is aUeen geldig als de huweüjksvruchtbaarheid 
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terugloopt. Dit is inderdaad het geval. Er is in Nederland een daling van bijna 
8 kinderen in de generaties die omstreeks 1875 waren gehuwd naar minder dan 
3 kinderen in de gehuwden van omstreeks 1955. Overigens is in de kinder
loosheid van gehuwden m deze periode geen duidehjke ontwikkehng. Dit 
percentage schommelt rond de 5%'. 
De frequentie van huwehjkssluithigen bhjkt dus geen goede verklarende factor 
voor de daling van de vruchtbaarheid te zijn. De huwehjksleeftijd speelt 
evenmin een belangrijke rol; deze was bij het begin van de daling van de 
vruchtbaarheid al hoog en is m de loop van de tijd ten opzichte van dit niveau 
niet gestegen^. Een malthusiaanse verklaring van de vruchtbaarheid door huwe
hjksfrequentie en huwehjksleeftijd kan dus buiten beschouwing bhjven, als het 
gaat om de verklaring van de belangrijkste ontwikkelingen in de vruchtbaarheid 
op de langere termijn in de afgelopen honderd jaar. 
Geboortenregeling in "technische" betekenis 
De meer "technische" geboortenregeüng is lüet van de laatste tijd. Of geboor-
tem-egeling in het verleden is toegepast, is af te leiden uit een vergeüjking van 
het feiteüjke aantal geboorten met het theoretische aantal. Het theoretische 
aanted kan worden geconstrueerd op grond van de gegevens over het aantal 
vrouwen dat gehuwd is en in de vruchtbare leeftijdsperiode verkeert. De norm 
over het aantal geboorten dat op grond hiervan zou kunnen plaatsvinden is 
afgeleid van de vruchtbaarheid van de Hutterieten. Deze naam verwijst naar 
een godsdienstige sekte van wederdopers in de Verenigde Staten, waarbmnen 
er een streng nageleefd gebod is van onthouding van het gebruik van geboor-
teiuegeüng. Bovendien is de periode van borstvoeding hier relatief kort, 
waardoor vrouwen niet lang na de bevalling weer zwanger kunnen worden. In 
1950 hadden de vrouwen in deze sekte aan het einde van hun vruchtbare 
periode gemiddeld 9 kinderen gekregen^. 
Een andere mogeüjkheid voor het ontdekken van toepassing van geboor
tenregeling is de bestudering van de spreiding van de geboorten. Bij voorbeeld 
een demografisch-historische studie in enkele Duitse streken geeft als uitkomst 
dat ook al m de 17e eeuw geboortemegeling werd toegepast. De verdeling van 
de geboorten over de maanden was ongeüjk, en geconcentreerd in bepaalde 
maanden. Hieruit büjkt dat getracht is de geboorten te laten vaUen in maanden 
(januari, februari, maart) die het gunstigst waren in verband met de werkzaam
heden in een agrarische samenleving en voor de overlevingskansen van kinde
ren". Verduin constateert dat in de eerste helft van de negentiende eeuw in 
Van Poppel, 1983, blz. 6. 
^ie paragraaf 3.2. 
^Bongaarts en Potter, 1986, blz. 8. 
"imhof, 1981, blz. 51. Er is een alternatief voor de verklaring van deze spreiding van geboorten, namelijk door pastorale zeden in plaats van door geboortenregeling. Men kan zich voorstellen dat na de winter, waarin men in het gezinshuishouden weinig alleen kon zijn, in het voorjaar veel meer gelegenheid ontstaat voor de partners zich af te zonderen. Deze alternatieve verklaring hoeft overigens niet een tegenstelling tot de vorige in te houden. Zeden kunnen functioneel zijn en latent een geboortenregelingsfunctie hebben. 
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Drenthe geboorteiu-egehng werd toegepast, naast de klassieke middelen van 
beperking van het aantal kinderen, namehjk de langdmige borstvoeding en de 
onthouding'. 
In de jaren zestig is in veel landen "de pil" als nieuwe techniek van geboorten
regeling geïntroduceerd. Sindsdien zijn er nog andere betrouwbare technieken 
van geboortemegehng bijgekomen: spiraaltje en sterilisatie. In het algemeen 
wordt verondersteld dat het beschikbaar komen van een betrouwbare geboor
tenregeling een negatief effect heeft gehad op het geboortencijfer. Er zijn 
verschillende verklarmgen voor dit effect: a) het feitehjke kindertal is meer in 
overeenstemming met het gewenste; b) de positie van vrouwen is sterker; c) er 
is een snellere doorwerking van maatschappeUjke veranderingen. 
a) Door een betrouwbare geboortenregeüng kuimen geboorten beter worden 
gepland. Het feitehjke kindertal is dan meer in overeenstemming met de 
maatschappehjke norm voor de leefsituatie waarin men verkeert. Als het 
kindertal voorheen hoger was dan gewenst, dan heeft de introductie van een 
betrouwbare geboortenregeüng een negatief effect op de vruchtbaarheid. Het is 
echter onwaarschijnUjk dat dit een voldoende verklaring is van de spectaculaire 
daling van de vruchtbaarheid sinds 1965. Bovendien geeft dit uiteraard geen 
verklarmg voor de ontwikkeling van de daling op de lange termijn. Het is 
echter wel zo dat de pil een bepaalde keuze vergemakkeUjkt. In een situatie 
van een stijgende onderwijsparticipatie (een belangrijke verklarende factor in 
deze studie), en in een tijd waarin aan sexuaüteit veel gewicht wordt toegekend, 
krijgt de pil een bepaalde betekenis bij de planning van het bestaan. Het is 
hierdoor bij voorbeeld mogeüjk samen te wonen met een partner en tegeUjker-
tijd te studeren. De achtergrond van het langer naar school gaan, een verschijn
sel dat zoals zal büjken de vruchtbaarheid negatief beïnvloedt, is gelegen in een 
lange-termijnontwikkeling van een büjvende aandacht in gezinshuishoudens 
voor opvoeding en onderwijs. De pil maakte het gemakkeUjker een lang 
durende maatschappehjke voorbereiding te combineren met andere wensen. De 
pU heeft het toenemende samenwonen op jonge leeftijd mogeüjk gemaakt. In 
vroeger tijd was dit niet mogeüjk en leidden jonge mensen vaker een ceübatair 
bestaan. 

b) Een betrouwbare geboortemegeling kan de positie van potentiële ouders 
versterken. Vooral vrouwen zouden zelfstandiger het kindertal kunnen bepalen 
omdat zij nu beter weerstand kunnen bieden aan de soms (m bepaalde denomi
naties) van hen verlangde vorming van een groot gezin. Dit vraagt ook weer 
om een verklaring: waarom zouden vrouwen een lager kindertal wiUen, welke 
ontwikkelingen in de levensloop en in hun maatschappeUjke positie spelen 
hierbij een rol? 
c) Het is denkbaar dat door de nieuwe technieken van geboortenregeling er 
een sneUere doorwerking is van maatschappehjke veranderingen m de vrucht
baarheid. Betrouwbare technieken van geboortenregeling zijn in steeds meer 
Verduin, 1985, blz. 97. 
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landen geïntroduceerd. Hierdoor zouden al op korte termijn schommelingen in 
geboortencijfers kunnen optreden. Maatschappehjke ontwikkelingen die met de 
vruchtbaarheid verband houden, zouden nu snel een weerslag hierop kunnen 
krijgen. Deze factor is echter een verklaring van de snelheid van de veranderin
gen in de vruchtbaarheid, maar niet van de richting en de omvang van de 
verandering in de vruchtbaarheid. De laatste twee verschijnselen, de daling van 
de vruchtbaarheid en de omvang van de verandering, hebben hier de aandacht. 
Het effect van de introductie van betrouwbare geboortenregeling overschat 
men, hoewel dit begrijpeüjk is. De sterke daling van de vruchtbaarheid van de 
laatste jaren komt min of meer gehjktijdig voor m verschillende westerse 
landen en ontstaat enige tijd na het beschikbaar komen van "de pil". Uit 
onderzoek bhjkt dat er een negatief effect is van de introductie van betrouwba
re anticonceptie, maar hieruit bhjkt ook dat de omvang van dit effect dikwijls is 
overschat. De daling van de vruchtbaarheid in West-Eiu-opa komt voor zowel in 
landen waarm een betrouwbare geboortemegeling geïntroduceerd is, als in 
landen waarin dit niet het geval is'. 
Kennis over, en de beschikbaarheid van geboortenregeling rijn noodzakehjke, 
maar geen voldoende voorwaarden voor een daling van de vruchtbaarheid. Aan 
deze voorwaarden is in West-Eiu^opa zeker smds de jaren zestig voldaan. Het 
effect hiervan is echter hypothetisch mede afhankehjk van de hiervoor beschre
ven veranderingen in de levenscyclus. Zonder de introductie van de pil zou 
door deze veranderingen de vruchtbaarheid ook rijn afgenomen. De veronder
stelling valt zelfs te maken dat door de mtroductie van de betrouwbare geboor-
tenregehng de daling van de vruchtbaarheid is vertraagd. Mede door "de pil" 
zal het semienwonen rijn toegenomen^. Van het in grotere getale samenwonen 
kan in theorie een positief effect op de vruchtbaarheid uitgaan. Of er een zelf
standig effect uitgaat van de kermis en beschikbaarheid van de geboortenrege
üng, en of dit effect positief of negatief is, is een vraag die m deze studie 
verder met aan de orde is^. Wat dit effect ook is, het is hoogstwaarschijnUjk 
onvoldoende als verklarmg van de belangrijkste ontwikkelingen in de vrucht
baarheid. 
4 3 3 Culturele veranderingen 
433.1 Ontzuiling en secularisatie 
In de betrekkeüjk korte traditie van de Nederlandse sociologie is veel aandacht 
geschonken aan de invloed van de geloofsrichting op de vruchtbaarheid. Uit 
onderzoek bhjkt dat er al sinds de vorige eeuw verschiUen in kindertal zijn 
tussen leden van verschiUende kerkgenootschappen. Kan de differentiële 
vruchtbaarheid van levensbeschouweUjke groeperingen inzicht bieden in de 
'Lesthaeghe en Van de Kaa, blz. 12. 
^ e ook paragraaf 3.2.2. 
^Met uitzondering van enige opmerkingen in paragraaf 6.2.3. 
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algemene daling van de vruchtbaarheid? Op basis van de theoretische inzichten 
en onderzoeksuitkomsten in de literatuur is er hierna aandacht voor de beant
woording van deze vraag. 
Ui t een vergelijking van Westeuropese landen blijkt dat de vruchtbaarheid is 
gedaald in alle landen, hoewel de dominante reli^euze signatuur verschilt. Er 
zijn wel per land verschillen in de omvang van de daling van de vruchtbaarheid. 
De daling in traditioneel rooms-katholieke landen (Frankrijk en België) is 
minder groot dan in landen waar het protestantisme traditioneel veel aanhang 
heeft (Nederland, Denemarken en de BondsrepubUek). De ontwikkeling in het 
Verenigd Koninkrijk verstoort echter de vermeende causale samenhang: een 
traditioneel protestants land maar met een daling van de vruchtbaarheid die 
vergelijkbaar is met de ontwikkelingen in rooms-katholieke landen. 
De relatie tussen godsdienst en vruchtbaarheid is ingewikkeld. Volgens Day is 
de invloed van de godsdienst conditioneel. Het hogere vruchtbaarheidsniveau 
onder rooms-kathoUeken zou alleen voorkomen, wanneer zij een minderheids
groep in een bepaald land zijn, wat bij voorbeeld het geval is of was in Groot-
Brittannië, Nederland, Zwitserland en de Verenigde Staten. Als zij een meer-
derheidsgroep zijn, hebben zij een lager vruchtbaarheidspeil. Di t peil zou dan 
zelfs lager zijn dan van de niet-kathoheken in de landen waar de rooms-katho
Ueken de meerderheid vormen. Dit zou het geval zijn in Frankrijk, België, 
Italië en Oostenrijk'. Een soortgehjke verklaring is al eerder ontwikkeld door 
Van Heek. Hi j zocht de verklaring van een hogere vruchtbaarheid in Nederland 
in het bestaan van een frontmentaliteit bij emanciperende religieuze groeperin
gen (rooms-kathoUeken en gereformeerden) en in hun intensieve beleving van 
de geloofsnormen'. 
Een alternatieve interpretatie van de invloed van de godsdienst op de vrucht
baarheid geven Lesthaeghe en Wilson^. Zi] vinden door een analyse van de 
snelheid van de daling van de vruchtbaarheid in verschillende gebieden van 
Europa, in de periode 1870-1930, dat deze het grootst is in oorspronkelijk 
roomskatholieke geseculariseerde gebieden. Daarna volgen met een afnemende 
omvang van de daling: protestantse geseculariseerde gebieden, protestantse en 
roomskathoüeke gebieden. De secularisatie is gemeten door het aantal stem
men op niet-confessionele, reformistische politieke partijen. De oorzaak van 
verschillen tussen katholieke en protestantse geseculariseerde gebieden zoeken 
Lesthaeghe en Wilson in een polarisering door katholicisme. 
De oorzaak van het in alle westerse Izmden voortduren van de daling van de 
vruchtbaarheid in de afgelopen dertig jaar kan niet liggen in godsdienstige 
veranderingen. De vergelijking tussen de verschillende landen levert wat dat 
betreft geen aanwjzmgen op. Als alleen Nederland wordt bezien, dan blijkt dat 
zich hier een algemene daling heeft voorgedaan in vruchtbaarheidsniveau, 
zowel bij mensen die behoren bij een bepaalde geloofsrichting, als bij mensen 
die tot geen enkele geloofsrichting gerekend willen worden. De verschillen zijn 

'Day, geciteerd in Pressat, 1975, blz. 87. 

V a n Heek, 1954 en 1963. 

^Lesthaeghe en Wilson, 1978. 
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in de afgelopen dertig jaar steeds kleiner geworden. Bij de jongste generaties 
zijn deze verschillen bijna verdwenen'. Het verdwijnen van de verschillen kan 
men verklaren uit de secularisatie, maar de voortgaande daling als zodanig is 
hier niet uit te verklaren. Nu stellen Lesthaeghe en Meekers dat er vooral bij 
de start van de secularisatie een sterk negatieve invloed uitgaat op de vrucht
baarheid. Deze zou echter verzwakken, naarmate de nieuwe gedragspatronen 
zich over bredere lagen van de bevolking verspreiden^. De secularisatiethese 
zou dus misschien wel het begin van de daling van de vruchtbaarheid mede zou 
kunnen verklaren maar niet het voortduren van de daling. 

Wij willen nog nader ingaan op de invloed van de godsdienstige factor op de 
ontwikkeling van de vruchtbaarheid in het verleden. Het langdurig relatief hoge 
vruchtbaarheidsniveau in de eerste helft van deze eeuw in Nederland is ver
klaard uit de invloed van reügieuze stromingen. Deze wisten in het verzuilde 
Nederland een optimaal eebriiik te maken van hun verzuilde organisaties, 
waaronder de massamedia . In dezelfde verklaringswijze is een dalende vrucht
baarheid het gevolg van de ontzuiling. Deze verklaring ontmoet verschillende 
problemen. Inderdaad is de vruchtbaarheid in Nederland langdurig hoog 
geweest. De verzuiling van de sjimenle\Tng was echter pas na de Tweede 
Wereldoorlog het meest geprononceerd. Er is wel al eerder door de kerken ge
streefd naar groei van de eigen aanhang. Ten aanzien van het effect van dit 
streven merkt Verduin op dat deze bevolkingspoUtiek van de kerken het tij niet 
heeft kunnen keren, maar het doordringen van een bewuste geboortenregeling 
wel heeft vertraagd''. De vruchtbaarheidsdaling zou hierdoor in Nederland 
langzamer zijn verlopen dan elders in West-Europa. In de jaren dertig werden 
in Nederland ongeveer drie kinderen per huweüjk geboren. In de omringende 
landen waren dat niet meer dan twee kinderen. De bijdrage van de kerkeUjke 
invloed zou dus bestaan in een vertraging van de daling in Nederland. Maar 
belangrijker is het verschijnsel van de daling zelf, die ondanks een grotere 
kerkeüjke invloed, wat blijkt uit de toenemende verzuiling, is doorgegaan. 
Problemen met verklaringen uit de aanhang van geloofsopvattingen doen zich 
ook voor als verder in de geschiedenis wordt teruggegaan. In de 17e en de 18e 
eeuw nam in Genève de duiu- van de geboortenintervallen toe. Dit kan men op 
het eerste gezicht verklaren uit een invloed van het calvinisme, dat kindertal 
niet uitsluitend als een zaak van de goddeüjke voorzienigheid ziet maar de 
ouders ook verantwoordehjk stek voor het lot van him kinderen, een verant
woordelijkheid die al bij de geboorte begint. Deze verklaring is echter weinig 
bevredigend als men constateert dat in een rooms-kathoHek gebied m Parijs-
Oost, niet veel later (in de 18e en de 19e eeuw) zich hetzelfde verschijnsel van 
langere geboortenintervallen, en dus een afnemende vruchtbaarheid, voordoet^. 

'Van Poppel, 1981A, blz. 37. 

^Lesthaeghe en Meekers, 1986, blz. 8. 

^Hofstee, 1985. 

Verduin, 1985, blz. 98. 

Îmhof, 1981, blz. 63. 
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Nu kan men ook deze ontwikkelingen weer verklaren uit veranderingen in 
levensbeschouwelijke opvattingen. Lesthaeghe en Meekers zien een keerpunt in 
de Franse Revolutie aan het einde van de achttiende eeuw. Toen zou een reli
gieus gesanctioneerde moraal vervangen zijn door een instrumentele moraal, 
waardoor men het voor en tegen weegt van het krijgen van kinderen, m het 
bijzonder van derde en volgende kinderen'. Imhof vermoedt ook een invloed 
van de gedachtenwereld van de Franse revolutie. De doelgerichte rationahteit 
zou meer centraal 2djn komen te staan. Ouders zouden nu meer de voor- en 
nadelen van (meer) kinderen afwegen^. Gedeeltelijk zijn de hypothesen over 
een samenhang tussen vruchtbaarheid en levensbeschouwing plausibel. Althans 
als de veronderstelling over de richting van de causaliteit buiten beschouwing 
bUjft. De genoemde auteurs kennen in feite een autonome kracht toe aan 
culturele veranderingen. In deze studie zijn deze echter afhankelijk van veran
deringen in de levenscyclus. 
In de westerse traditie is er veel aandacht is voor opvoeding en onderwijs. A l 
voorafgaand aan de Franse Revolutie was er een opvjillend hoog scholingsni
veau ontstaan. Er werd veel gelezen en de sociale mobihteit was hoog^. Een 
toenemend belang van de maatschappeüjke voorbereiding vergroot de afhanke-
Ujkheid van kinderen van ouders. Dit zou dan in Frankrijk tevens de oorzaak 
kunnen zijn van het begin, en van het voortduren van de daling van de vrucht
baarheid. Als gevolg van de alfabetisering ontstond er een culturele verande
ring, een sterkere waardering van de rationahteit onder de bevolking. 
Niet alleen de grotere waardering voor rationaliteit kan afhankeUjk zijn van 
veranderingen in de levenscyclus. Dit geldt ook voor reUgieuze opvattingen. Er 
is in de cultuur een rijke keuze aan legitimaties voorhanden voor verschillende 
soorten sociaal gedrag. Dit geldt ook voor godsdienstige opvattingen. De voor 
West-Europa relevante ChristeUjke moraal is intern tegenstrijdig, waardoor 
voor verschiUend gedrag een religieuze rechtvaardiging kan worden gegeven. 
Enerzijds is de boodschap soms: vermenigvuldigt u! Anderzijds wordt aange
drongen op aandacht voor de opvoeding van kinderen. Ook is er een hoge 
waardering voor het afzien van sexuele omgang buiten het huweUjk en voor het 
ceUbaat. Deze laatste opvattingen hebben een beperking van de vruchtbaarheid 
tot gevolg. 

"By defming the purpose of marriage as comprising both the procreation 
and education of offspring such classic Christian formulas produced an 
inherent tension. Pursuit of one goal always held the possibility of endanger-
ing the other"^. 

De pluriformiteit van visies vergemakkelijkt de afhankeUjkheid van het aanhan
gen van reUgieuze opvattingen van een, op een zeker moment voorkomend, 
patroon van levenscyclussen en de hierbij behorende vruchtbaarheid. De afne
mende aanhang van reügieuze waarden die een hoge vruchtbaarheid voorschrij-

'Lesthaeghe en Meekers, 1986, blz. 4. 

Îmhof, 191, blz. 69. 

^Zie Schama, 1989, in het bijzonder blz. 192. 

"Noonan, 1988, blz. 124. 
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ven, kan een gevolg zijn van veranderingen in de levenscyclus. Hoewel denkbaar 
is dat religieuze opvattingen een verschil in vruchtbaarheid verklaren, is een 
tegengestelde causahteit ook mogehjk. Als er een tendens is tot daling van de 
vruchtbaarheid kan deze leiden tot de keuze van andere legitimerende levens
beschouwelijke waarden. 
Er zijn dus argumenten voor het besluit de religie niet op te nemen in de lijst 
van belangrijke bepalende factoren voor de daSng van de vruchtbaarheid. Er 
zijn verschillen geweest in de vruchtbaarheid van verschillende levensbeschou
welijke groeperingen. Deze verschillen geven echter geen inzicht in de achter
gronden van het aanhouden van de daling van de vruchtbaarheid in de afgelo
pen dertig jaar en evenmin in de daling op de langere termijn. De vruchtbaar
heid als geaggregeerd gegeven is m alle landen gedaald. Het gaat hier om de 
verklaring van deze dalmg. 

4332Modernisering 

Hofstee heeft in een studie' de verschillende verklaringen voor ontwikkelingen 
in de vruchtbaarheid onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de meest 
bevredigende verklaring is te vinden in een gewijzigd cultuiupatroon. Het is de 
moeite waard hem m zijn argumentatie te volgen omdat de verklaring die hij 
uiteindehjk het meest bevredigend vindt, verwant is aan de in deze studie 
gezochte verklaring. Het empirisch materiaal van de studie van Hofstee bestaat 
uit geboortencijfers in Nederland in de afgelopen honderd jaar, die geografisch 
gedifferentieerd worden. 
Hofstee gaat eerst in op theorieën over het verband tussen demografie en 
economie. Het verband tussen beide kan twee richtingen hebben. De theorie 
die de bevolkingsontwikkeling als autonoom dus als oorzaak ziet, stelt dat de 
welvaart afhankeUjk is van de groei van de bevolking. Deze theorie is verder 
voor een studie over de achtergronden van de vruchtbaarheid niet interessant. 
De belangstelling gaat uit naar economische theorieën die de causaUteit 
omgekeerd leggen. Bij voorbeeld Malthus meent dat via sterfte en geboorten-
frequentie de bevolking zich aanpast aan de economische bestaansmogeUjk-
heden. Een variant hierop is de theorie van Coontz, die stelt dat de ontwikke
lingen in de geboorten op de lange termijn worden bepaald door de ontwik
keling in de vraag naar arbeidskrachten. Hofstee stelt echter dat dergeUjke 
visies nu juist niet de ontwikkeling in de geboortenfrequentie op de langere 
termijn in de westerse wereld kiumen verklaren. Deze theorieën zijn wel 
geschikt voor de verklaring van tijdeUjke schommelingen in het geboortenajfer, 
die paraUel bUjken te lopen met de economische conjunctuur. Er is voorts 
uiteraard een aanpassing van de bevolkingsomvang aan de bestaansmogeUjkhe-
den, als deze minder worden dan het minimum dat nodig is om te overleven. In 
ontwikkelde maatschappijen is er echter een grote variatie mogeUjk. Volgens de 
economische theorie zou de geboortendaling aan het einde van de negentiende 
eeuw verklaard moet worden door een economische teruggang. In feite bleek 
toen juist de vraag naar arbeidskrachten toe te nemen. Er is een vermindering 

'Hofstee, 1962. 
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van welvaart mogelijk zonder dat direct de fysieke bestaansmogeUjklieden van 
de bevolking in gevaar komen. In de negentiende en de twintigste eeuw heeft 
de geboortenontwikkeling zich gedeeltelijk losgemaakt van de economische 
bestaansmogeUjkheden. 
Urbanisatie is een andere naar voren gebrachte verklaring voor de daling van 
het geboortenajfer. U i t onderzoek blijkt echter dat de geboortendaling geen 
specSek stedelijk verschijnsel is. 
In Nederland heeft men volgens Hofstee de neigmg de betekenis van kerk en 
geloof voor de omvang van de nataüteit te overschatten. Er is mogehjk een 
positieve samenhang tussen het behoren tot rooms-kathoUeke of gereformeerde 
kerkgenootschappen en de vruchtbaarheid. De geboortenfrequentie is echter, 
sinds de geboortendaling inzette, niet uit de spreiding van het geloof en de 
kerkehjkheid te verklaren. Weliswaar hebben bepaalde rooms-kathoheke 
gebieden (Noord-Brabant en Limburg) lange tijd een hoog geboortenajfer 
gehad. Di t valt echter volgens Hofstee te verklaren uit de geïsoleerde geografi
sche positie van deze gebieden, die hierdoor pas laat aansluiting hebben 
kuimen vinden bij moderne sociale verhoudmgen. 
Over het antwoord op de vraag of de daling van de geboorten een rechtstreeks 
gevolg is van de dahng van de sterfte, zegt Hofstee het volgende. Daar de 
daüng van de sterfte in het bijzonder betrekking heeft op de sterfte op jeugdige 
leeftijd, betekent deze daling vooral een vermeerdering van het aantal overle
venden dat ten laste van de ouders komt en eventueel ook meedeelt in de 
erfenis. Door geboortenbeperking zal men trachten deze druk te verlichten en 
versnippering van het vermogen bij vererving te voorkomen. Ui t een regionale 
analyse bhjkt echter dat het verband tussen daling van het sterfte- en van het 
geboortencijfer niet eenvoudig te mterpreteren valt. Volgens Hofstee valt niet 
te ontkennen dat de daling van het sterftecijfer een kracht is die leidt tot een 
daling van het geboortencijfer. Er moeten echter andere factoren in het spel 
zijn, want soms is de daling van de sterfte gepaard gegaan met een vergroting 
van de vruchtbaarheid. 
Hofstee vindt de hiervoor genoemde theorieën niet bevredigend. Hi j meent 
zowel de dalende vruchtbaarheid als de gedaalde sterfte het beste te kunnen 
verklaren door een geleideUjke ontwikkeling van het modem-dynamische 
cultuurpatroon. Hij onderscheidt drie cultuurpatronen: het agrarisch-ambachte-
hjke patroon, de proletarische tussenfase en het modem-dynamische cultuurpa
troon. In het agrarisch-ambachteUjke cultuurpatroon van het Nederland van 
omstreeks 1850 paste de bevolkingsgroei zich aan bij de aanwezige bestaansmo
geUjkheden. Di t gebeurde doordat velen laat of in het geheel niet huwden. In 
het huweüjk ontbrak echter de geboortemegeling vrijwel geheel. In de proleta
rische tussenfase, in de tweede helft van de vorige eeuw, ontstond er een 
proletariaat van land- en industrie-arbeiders. De positie van de proletariër was 
in de negentiende eeuw onzeker. Wachten met het huweüjk tot er meer 
zekerheid voor het paar was, was zinloos. Men huwde daarom vroeg en 
fi-equent. Hierdoor, en door het vrijwel ontbreken van geboortemegeling 
tijdens het huweüjk, ontstond er een verhoging van het geboortencijfer in het 
begin van de tweede helft van de vorige eeuw. 

Het modem-dynamische cultuurpatroon ontwikkelde zich het eerst in de 
hogere sociale lagen (hiermede bedoelt Hofstee het meest welvarende deel van 
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de bevolking). Hier was de dreiging, na de gedaalde kindersterfte in de vorige 
eeuw, het grootst dat een groot kindertal leidde tot daling van de vermogenspo
sitie en van de sociale status van het gezin. In deze sociale lagen werd het eerst 
een geboortemegeling toegepast. In het traditionalistische cultuurpatroon lag 
de norm voor de beoordeling van het eigen handelen in het gedrag van ande
ren in het verleden. I n het modem-dynamische cultuurpatroon werd verande
ring in principe positief gewaardeerd. Het moderne cultuurpatroon legde 
andere normen aan maar was op zich niet rationeler. Het was niet vreemd aan 
de verschillende geloofsrichtingen. Di t patroon het zich voor het eerst gelden 
sinds de jaren negentig van de vorige eeuw, met een negatief effect op de 
vruchtbaarheid. Er was wel al eerder een daüng van het geboortencijfer, 
nameüjk na 1875, door een economische crisis. Deze leidde tot een tijdeüjke 
daling van het percentage gehuwde vrouwen. Na 1895 was er echter weer een 
stijging van het percentage gehuwde vrouwen. Vooral onder het proletariaat 
werden toen meer kinderen geboren. In de hogere sociale lagen werd echter 
steeds meer geboortenbeperking toegepast. Na een analyse van de regionale 
cijfers trekt Hofstee de conclusie dat het proces van de moderne geboortenda
ling, zoals zich dat in Nederland in het bijzonder sinds 1880 heeft voorgedaan, 
in zijn regionale ontwikkeling primair werd beheerst door de mate waarin en 
het tijdstip waarop het modem-dynamisch cultuurpatroon in verschillende delen 
van het land doordrong. 

De kritiek die op de £uialyse van Hofstee kan worden gegeven is dat het niet 
duideüjk is of en wanneer het dynamisch-cidtuurpatroon in een bepaald gebied 
ontstaat. Hi j baseert zich op een indruk van de toepassing in een bepaald 
gebied van modeme landbouwmethoden en maakt gebruik van streekbcschrij-
vingen. Deze beschrijvingen kmmen zeer wel door de romantische instelling van 
de schrijvers ten opzichte van het platteland vertekend zijn. Bovendien gaat de 
theorie van Hofstee niet altijd op. In sommige gebieden waar het modem-
dynamisch cultuurpatroon doordringt, büjkt het geboortencijfer eerst te stijgen 
voordat het gaat dalen. Dit is in tegenspraak met de voorspelling die zijn 
theorie geeft. Verder a t bij met de vraag waardoor er in Nederland in vergelij
king met het buitenland lange tijd een relatief hoog geboortencijfer en een laag 
sterftecijfer was. Hofstee zegt dat het modem-dynamische cultuurpatroon niet 
de enige factor is. 
De studie van Hofstee bevat een impüdete gedachte die men ook in andere 
studies over demografische ontwikkeüng kan tegenkomen. Nameüjk de gedach
te dat een omslag in demografische verschijnselen verklaard moet worden uit 
een breuk in andere maatschappeüjke ontwikkelingen, die zich op veel gebie
den in het maatschappeüjk leven zou hebben voorgedaan. Daarom moet 
Hofstee een sterke verandering in het cultuurpatroon als basis verondersteUen, 
terwijl hij echter tegeujkertijd weinig kan aanvoeren als indicatie voor het 
bestaan van een dergeUjke omslag. Toch is zijn benadering bruikbaar. I n feite 
verwijst hij bij de bespreking van de achtergronden van de vrachtbaarheidsont-
wikkeling ook naar kenmerken van de levensloop van mensen, die hier aan de 
orde komen. Het modem-dynamische cultuurpatroon is gekoppeld aan het 
gedrag in de hogere sociale lagen. Di t betekent dat in feite de levenscydus van 
die sociale categorie als verklarende factor is ingevoerd. De levenscydus van 
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deze categorie zal ongetwijfeld afwijken van de levenscyclus van anderen, in die 
zm dat de maatschappelijke voorbereiding van de kinderen relatief meer tijd 
vraagt. Zi jn beschrijving van de proletarische tussenfase is ook een karakterise
ring van veranderingen in de levensloop, namelijk van het proletarische deel 
van de bevolking. Deze categorie heeft een lagere onderwijsparticipatie. Waar
schijnlijk zal bij nader onderzoek blijken dat een zekere ontscholing aan te 
tonen is bij de proletarische categorie, wat dan weer geleid heeft tot een 
hogere vruditbaarheid. In de theorie die hier naar voren wordt gebracht is er 
ook een tegenstelling met de theorie van Hofstee. De causaUteit loopt in een 
andere richting: de levenscyclus en niet de cultuur is de bepalende factor voor 
de vruchtbaarheid. 

4 3 3 3 Individualisering 

Onder het hoofd "individualisering" worden hier enige verklaringen genoemd en 
getypeerd die onderzoekers zo genoemd hebben, of die niet zo heten maar 
naar de inhoud met deze verklaringen een overeenkomst hebben. Het gaat hier 
om verklaringen met een gemeenschappeUjke wortel: de gedachte dat de 
samenleving zich ontwikkelt van een "Gemeinschaft" naar een "Gesellschaft". 
ImpUdet of expUdet verondersteUen sommige onderzoekers' van de achter
gronden van demografische processen een ontwikkeUng van "Gemeinschaft" 
naar "Gesellschaft". Deze verklaringsfactor bUjkt steeds weer in sodaal-weten-
schappeUjke pubükaties de kop op te steken, dus ook bij de verklaring van het 
teruglopen van de vruchtbaarheid. De populariteit van deze factor is begrijpe-
Ujk vanwege de eenvoud van deze door Tönnies^ ontworpen dichotomie. Aan 
de andere kant is dit onbegrijpeUjk, omdat steeds weer uit historische studies 
bUjkt dat het begrip "Gemeinschaft" zeker niet algemeen van toepassing is op 
samenlevingsvormen in het verleden. Ook uit de in hoofdstuldcen 2 en 3 
weergegeven Uteratuur en statistische informatie over vroeger ti jd kan men 
afleiden dat deze beschrijving niet adequaat is^. 
Het gebruik van het begrip individualisering als een modeme vertaling van het 
begrippenpaar Gemeinschaft-Gesellschaft houdt een beperking in definitie in . 
Dit begrip kan ook verwijzen naar de sodale geUjkheid, in het bijzonder de 
veronderstelde ontwikkeliii^ van een grotere sodale geUjkheid tussen vrouwen 
en mannen. In die betekenis komt een verklaring van de vmchtbaarheid uit 
individualisering op een andere plaats aan de orde. I n hoofdstuk 2 is ingegaan 
op de betekenis van het verschil in sodale positie van vrouwen en mannen voor 
de alfabetisering en de effecten hiervan op de levenscydus. Op die plaats is 

'Zie Hoffmann-Nowotny, 1988. 

^önnies, 1887. 

is een begrijpelijke behoefte maatschappelijke vooruitgang te onderkennen in de vorm van 
een toenemende plurifortniteit en vrijheid. Het genoemde begrippenpaar biedt hiervoor een 
theoretisch kader. Toch kan men zich afvragen of men kan stellen dat de pluriformiteit vroeger 
minder groot was. Regionale verschillen verdwijnen. De economie uniformeert consumptiegoede
ren en de omgeving. Het is ook de vraag of de vrijheid is toegenomen. De omgeving in een 
technologisch hoog ontwikkelde samenleving laat niet veel vrijheid voor individueel handelen, bij 
voorbeeld in de publieke ruimte moet het gedrag volgens de (vcrkeers)regels verlopen. 
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echter het begrip individuahsme gebruikt, omdat dit verwijst naar een zekere 
continuïteit terwijl het begrip mdividuahsering een ontwikkeling veronderstelt 
van een toenemende gehjkheid. Deze laatste veronderstelling krijgt in deze 
studie geen steun. 
In elke samenleving zijn er normen ten aanaen van de vruchtbaarheid. Ui t een 
overzicht van pubükaties van onderzoek naar de achtergronden van de vrucht
baarheid büjkt dat algemeen het bestaan van dwingende sociale nonnen op dit 
gebied wordt verondersteld'. Tegeujkertijd ajn veel demografen van mening 
dat uit het vruchtbaarheidsgedrag van een deel van de bevolking büjkt dat voor 
dit deel een sociale norm ontbreekt. Vossen stelt in een studie over demografi
sche prognoses dat de vruchtbaarheid moeiüjker voorspelbaar is geworden door 
de individualisering^. Deze ontwikkeling zou zich op verschiUende maatschappe
üjke niveaus voordoen. Op het macroniveau zou in de samenleving een groei
ende pluriformiteit ontstaan. Op het mesoniveau zouden gedragsbepalende, 
intermcdiërende instituten (kerk en gezin) eroderen. Op het microniveau zou 
het demografisch gedrag steeds meer een uitdrukking zijn van individuele 
wensen'. Een andere demograaf. Keilman, stelt hetzelfde. Moederschap zou 
meer een kwestie van afweging zijn en mmder van normen''. Ook andere 
demografen büjken de veronderstelling aan te hangen dat er een verschil is 
tussen: a) traditionele bevolkingscategorieën, die zich zonder nadenken confor
meren aan normen van hun omgeving; en b) modem levende bevolkingscatego
rieën, die de voor- en nadelen van kinderen overwegen en zich onafhankeüjk 
opsteUen ten opzichte van sociale normen. Dit onderscheid valt voor sommigen 
samen met het onderscheid in gelovigen en onkerkeüjken of ook wel met het 
verschil tussen mensen die respectieveüjk weinig en veel onderwijs hebben 
gehad. Op grond van het voorgaande zijn er echter verschiUende kritische 
opmerkingen te maken over deze inzichten. 
Elke socioloog zou het hiervoor gemaakte onderscheid sceptisch moeten 
benaderen. In feite stelt men dat de leden van sommige bevolkingscategorieën 
steeds minder sociale wezens zouden worden en steeds meer autonoom 
handelende individuen. Di t is een haastige conclusie. Misschien zijn belangrijke 
determinanten van het gedrag van "modem" levende bevolkingscategorieën 
gemist. Een verklaring van gedrag van een deel van de bevolking door te 
zeggen dat het niet te verklaren is, is uiteraard geen verklaring. Verder valt de 
veronderstelling dat in de modeme westerse samenleving mensen zich gemak-
keUjker aan dergeUjke normen zouden kunnen onttrekken buiten het geheel 
van sociologische uitspraken. De sociologische verklaring is er niet aUeen voor 
gedrag in traditionele en niet-westerse samenlevingen, maar ook voor de 
moderne westerse samenlevingen. Ook hier zijn mensen onderhevig aan sociale 
normen waaraan zij zich niet kunnen onttrekken. Dit geldt ook voor onkerkeüj
ken en hoger opgeleiden. Afgezien van deze theoretische bezwaren zijn er ook 

'Van de Giessen, 1985. 

Vossen. 1988, blz. 40. 

'ibid., blz. 39. 

"Keilman, 1988, blz. 17. 
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tegenargumenten op grond van empirische waarnemingen. Als men een grote 
vrijheid in keuze zou hebben dan zou er een grotere differentiatie La gezins
grootte zijn, dan nu het geval is. 
De demograaf Schmid meent dat het nodig is verschillende verklaringen te 
zoeken voor de dahng sinds 1965 en voor de demografische transitie aan het 
einde van de vorige eeuw'. De ontwikkehng aan het einde van de vorige eeuw 
zou het gevolg zijn van sociale en economische vooruitgang in de vorm van de 
industrialisering en de stijgende welvaart. Hierop zou een evenwichtsmodel van 
toepassing zijn: de dalende sterfte wordt gevolgd door een dedende vrucht
baarheid tot er een toestand van evenwicht ontstaat^. Voor de meest recente 
daling zou er een verband zijn met de toestand van het traditionele gezin, dat 
in een crisissituatie zou verkeren. Hierdoor zouden individuele overwegingen 
nu bepalend zijn voor de vruchtbaarheid. Deze visie, van het gezin in een 
crisissituatie, wordt gesteund door Hoffmann-Nowotny die uit de ontwikkeling 
in demografische gegevens afleidt dat gezinshuishoudens hun betekenis verlie
zen'. 
Ui t de voorafgaande analyses in hoofdstukken 2 en 3 blijkt dat het gezin een 
centrale rol m de levenscyclus van mensen speelt. Het is overdreven te spreken 
van een crisissituatie in gezinnen. Wat Schmid, en veel andere demografen, 
aanzien voor een crisissituatie van gezinnen is in feite een gevolg van een 
andere levenscyclus. De vermindering van het relatieve aandeel van gezinnen 
onder huishoudens en de toeneming van het aantal paren zonder kinderen en 
alleenstaanden houden hiermede verband. Dat neemt niet weg dat het gezin 
nog een zeer belangrijk instituut is voor mdividu en samenleving. Hier komt 
nog bij dat Schmid zelf aangeeft dat de crisissituatie in gezinnen geen goede 
verklarmg biedt van de vruchtbaarheid. In een door hem gemaakt overzicht 
bhjkt dat landen die volgens zijn inzichten een hoge mate van gezinsontbinding 
hebben, zowel een relatief hoog (Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) als een 
laag vruchtbaarheidsniveau (Denemarken en Zweden) kunnen hebben. Hetzelf
de geldt voor landen waar volgens hem de gezinsontbinding minder voorkomt. 
Ook hier kan het vruchtbaarheidsniveau relatief hoog (Ierland, Zuid-Europa) 
als laag (Bondsrepubhek en Nederland) zijn". 
Verder is het bezwaar van verklaringen zoals Schmid en anderen die geven, dat 
zij voor demografische gebeurtenissen op verschiUende tijdstippen verschiUende 
verklaringen geven. Het is aanbevelenswaardig in wetenschappeUjke verklarin
gen zuinig te zijn met het gebruik van verklarende factoren. Het is eleganter 
simpele verklaringsmodeUen te gebruiken die voor verschiUende tijden en ver
schillende samenlevingen bruikbaar kunnen zijn. 

'Schmid, 1988. 

^Het bestaan van een dergelijk evenwichtsmodel is in paragraaf 4.2.1 al kritisch bezien. 

'Hoffmann-Nowotny, 1987. 

"Schmid, 1988, blz. 8. 
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43.4 Economische verklaringen 

43.4.1 Economische betekenis van kinderen 

Er zijn twee soorten verklaringen van de vruchtbaarheid uit de economische 
betekenis van kinderen, nameUjk respectieveüjk uit hun bijdrage aan de 
gezinsproduktie en uit de sociale zekerheid die zij him ouders bieden als 
laatstgenoemden een hoge leeftijd hebben bereikt. 

Economisch nut van kinderen voor het ouderlijk gezin 
Van de Kaa schetst de volgende ontwikkeling'. Voorafgaand aan 1870 hadden 
kinderen, vooral de kinderen in middenstandsgezinnen, een economisch nut 
door de bijdragen die zij via hun arbeid aan het gezinsinkomen leverden. De 
tijd tussen 1870 tot 1965 zou een overgangsperiode zijn, een altruïstische trans
itie: ouders offerden zich op voor hun kinderen. Dit kon een motief a jn om het 
kindertal te beperken. In een kleiner gean konden kinderen meer aandacht 
krijgen. Na 1965 zou er een individualistische fase ontstaan. Kinderen zijn nu 
een economische last voor het gezin. De uitgaven voor gezinsuitbreiding 
worden door potentiële ouders afgewogen tegen uitgaven voor de verrijking van 
het eigen leven. Een toenemende aanhang van dit soort afwegingen zou de 
verklaring zijn van de sterke teruggang van de vruchtbaarheid sinds 1965. 
Sommige sociologen hebben een soortgehjke opvatting over de ontwikkelingen 
in de betekenis van kinderen. Bij voorbeeld Coleman en Husén nemen de 
volgende ontwikkeling in drie fasen waar^. De eerste fase beschrijft de toestand 
in de vorige eeuw en eerder. Samenlevingen waren toen agrarisch, het niveau 
van de welvaart was laag. Huishoudens produceerden het meeste van wat zij 
consumeerden. De arbeidsdeUng was minimaal. In deze fase hadden kinderen 
een economisch nut voor de geannen waar zij opgroeiden. Zij werden toen 
hierom gewaardeerd. Hierdoor hadden gezinnen veel kinderen. 
De tweede fase, die men geüjk kan steUen met de altruïstische fase van Van de 
Kaa, ontstond met de industrialisering. De arbeid van kinderen was niet langer 
nodig voor het gezinshuishouden. Ouders en famiüe waren niettemin sterk 
geïnteresseerd in kinderen. Kinderen zorgden voor het voortbestaan van de 
famiüe, zij waren investeringen die in de toekomst hun nut zouden opbrengen. 
Van kinderen werd verwacht dat zij maatschappeüjk carrière maakten. Gezin
nen hadden niet veel kinderen. Een groot aantal was minder belangrijk. Het 
was belangrijker er voor te zorgen dat kinderen een goede opvoeding kregen. 
Zij moesten in staat zijn om de sociale status van het g e ó n en de faniiüe in de 
toekomst te vergroten. Ouders spanden zich in om him dochter een goede 
huweüjkspartner te bezorgen en hun zoon een goed begin van zijn maatschap
peüjke carrière. 

In de derde fase, de tegenwoordige tijd, is de verzorgingsstaat ontstaan. Het 
algemene niveau van de welvaart is hoog. Het gezin heeft geen centrale rol 
meer in de economie. Het is een institutie zonder een produktieve functie. De 

Van de Kaa, 1988. 

^Coleman en Husén, 1985, blz. 43 e.v.. 
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staat neemt veel taken van het gezin over. De functies van het gezin zijn 
beperkt tot consiunptie, het bieden van een emotionele thuisbasis en de 
opvoeding van kinderen. Maar, die opvoeding heeft geen bepaald doel. Kinde
ren zijn niet relevant. Z i j hebben geen functie meer voor het voortbestaan van 
de famihe. Gezinnen vallen in toenemende mate uiteen door echtscheidingen. 
In gezinnen doet men minder gemeenschappehjk. De besteding van de vrije tijd 
geschiedt met leeftijdsgenoten. Ouders vragen veel minder van kinderen. Zi j 
zijn betrekkehjk onverschiUig ten opzichte van de prestaties van hun kinderen, 
waardoor laatstgenoemden zich overbodig gaan voelen. Er is weliswaar een 
groeiende vraag naar onderwijs, maar de motivatie van leerlingen neemt af. In 
de behoeften van kinderen wordt niet goed voorzien, zij zijn relatief kostbaar. 
De overheid compenseert dit onvoldoende door kinderbijslag en andere voor
zieningen. 
De gezinssocioloog Lash constateert ook een onverschiUigheid ten opzichte van 
kinderen, die door ouders wordt gelegitimeerd als een streven naar een anti-
autoritaire opvoeding. H i j legt eveneens een verband met de economische 
ontwikkeling, namehjk met het binnendringen in de privésfeer van economische 
waarden, de utihtaristische waarden van de markt'. 

De verklaring van het begin van de daling van de vruchtbaarheid uit de vermin
derde bijdrage van kinderen aan de gezinsproduktie is plausibel. Voorwaarde 
voor de juistheid is uiteraard dat kinderen vroeger inderdaad een economische 
betekenis voor het gezin hadden. In hoofdstuk 2 is geconstateerd dat de 
economische rol van de eigen kinderen in de westerse traditie niet groot is 
geweest. Als zij een bijdrage leverden, dan was dat dikwijls in een ander 
huishouden dan het huishouden van het ouderhjk gezin^. Het ontbreken van de 
economische rol bhjkt uit de hoge leeftijd waarop men huwde en het lagere 
aantal kinderen dat men mede hierdoor kreeg. Kinderen waren niet nodig, 
arbeid kon gehuurd worden. 
Het is niet verwonderhjk dat dan uit onderzoek bhjkt dat de daling van de 
vruchtbaarheid niet is verbonden met de industrialisering. Lesthaeghe en 
Meekers constateren dat Frankrijk en de Verenigde Staten begonnen aan de 
lange-termijndaling van de vruchtbaarheid voor of rond 1800, dat is duidehjk 
voorafgaand aan de industriële revolutie in die landen. In Engeland, waar de 
industrialisering is begonnen, daalde de vruchtbaarheid veel later, namehjk aan 
het einde van de negentiende eeuw. De daling van de vruchtbaarheid heeft zich 
meestal voltrokken in grotendeels agrarische samenlevingen. Di t betekent dat 
de industrialisering geen factor van belang is geweest en dat tegeujkertijd de 

'Lash, 1979. 

^Over het voorkomen en de betekenis van de fmanciële bijdrage die zij van het verdiende geld 
dan aan het ouderlijk gezin leverden, is geen goede informatie. Bij het ontbreken van betrouwba
re informatie kan echter uit andere gegevens wel een verondersteUing worden geformuleerd. 
Gezien de vroeger aanzienlijke migratie onder adolescenten, en ook het bestaan van een norm 
van economische zelfstandigheid bij het stichten van een gezinshuishouden (waarvoor gespaard 
moest worden), is het onwaarschijnlijk dat deze bijdrage van veel betekenis zal zijn geweest. TAC 
over dit onderwerp ook de gegevens in paragraaf 3.2. 
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stelling dat het a2intal kinderen te maken had met hun economisch nut voor het 
gezinshuishouden, verworpen kan worden'. 
De daling van de vruchtbaarheid kan niet verklaard worden uit de industriahse-
ring, maar ook niet uit de overgang van de tweede naar de derde fase, zoals 
deze zijn onderscheiden zijn door Coleman en Husén. De sterk gegroeide 
onderwijsparticipatie door kinderen is met hun visie in tegenspraak. Dit is niet 
een verschijnsel dat afgedaan kan worden door te zeggen dat de onderwijsparti
cipatie wehswaar is gegroeid, maar dat de motivatie van de leerhngen laag is. 
De onderwijsparticipatie is een teken van een toenemend belang dat gezinnen 
en de samenleving hechten aan investermgen in kinderen. 

Economisch nut van kinderen voor de oude dag 
Een alternatieve verklaring is te vinden in de economische betekenis van 
kinderen voor him ouders, als deze 'm de derde levensfase zijn. Als ouderen 
een goede sociale zekerheid hebben dan hoeven zij in principe geen beroep te 
doen op hun kinderen voor fmanciële steim. Op grond van deze vaststelling is 
een bekende hypothese ontstaan. NameUjk, dat goede oudedagsvoorzieningen 
zouden leiden tot een dalende vruchtbaarheid. De onderzoekers die getracht 
hebben deze hypothese te toetsen, spreken elkaar echter tegen. Sommigen 
trekken de conclusie dat de oudedagsvoorzieningen de belangrijkste factor zijn 
ter verklaring van de dalende vruchtbaarheid, terwijl anderen de invloed van 
deze factor verwaarloosbaar achten. De resultaten van de onderzoekingen 
zouden sterk afhankeUjk zijn van het (toevalUg) wel of niet opnemen van een 
bepaald land in de analyse . WaarschijnUjk zal men moeten differentiëren. Ui t 
nader onderzoek kan bUjken dat deze factor wel van belang is voor niet-wester
se landen, waar geen goede sociale zekerheid is en waar er een traditie is van 
zorg voor ouderen door kinderen. Voor westerse landen zal men geen invloed 
van deze factor kunnen vaststeUen. Er is hier al een betrekkeüjk lange tijd een 
relatief goede sociale zekerheid. Bovendien is het is hier in veel gebieden geen 
traditie dat kinderen voor ouderen zorgen. Een dergeUjke zorg was overigens in 
vroeger tijd moeiUjk te realiseren en ook niet nodig. De geografische mobihteit 
van kinderen ten opzichte van hun ouders was groot. Het was niet ongewoon 
dat kinderen en ouders ver van elkaar woonden. Bovendien was de huweUjks
leeftijd hoog en kreeg men laat kinderen. Gegeven de geringe levensduur 
maakten velen het niet mee dat er na de gezinsfase nog een derde levensfase 
kwam. Men overleed meestal voordat de opvoeding en verzorging van het 
jongste kind voltooid was en dit kind het huis verUet. Het Ugt dus niet voor de 
hand dat een groot kindertal garandeerde dat er een verzorging op de oude 
dag beschikbaar was. Integendeel, men kon dan verwachten dat men op de 
oude dag zelf nog kinderen moest verzorgen. 

'Lesthaeghe en Meekers, 1986, blz. 4. 

V a n den Akker en Nelissen, 1986, blz. 505. 



145 

43.42 Welvaart 

Effecten van economische groei 
In een malthnsiaans economisch perspectief is de bevolkingsgroei een functie 
van het verschil tussen het inkomen dat mensen verdienen en het bestaansmini
mum. Malthus meende dat er een tendens was naar een uitbreiding van de 
bevolking, die uitging boven de bestaansmogeUjkheden. Vanaf het midden van 
de negentiende eeuw werden economen echter optimistischer over de aanpas-
smg van de bevolking bij de bestaansmogehjkheden. De verhoging van de 
levensstandaard zou leiden tot een daling in plaats van tot een stijging van het 
geboortenniveau. Bij een gemiddeld inkomen dat hoger is dan het bestaansmi-
mmiun ontstaat er een bevolkingsgroei, maar deze komt uiteindehjk tot 
stilstand door een verlaging van de lonen, door een grotere concurrentie op de 
arbeidsmarkt en door een stijging van het bestaansminimum als gevolg van een 
proces van gewenning'. 
Deze theorie is voor het doel van deze studie weinig bevredigend. Er ontstaat 
hierdoor wel inzicht in de oorzaken van de groei en een daaropvolgende daling, 
maar geen inzicht in de voortgaande daling van de vruchtbaarheid. Deze vindt 
in veel landen plaats ondanks een stijgende welvaart. Een andere, meer bevre
digende interpretatie door een welvaartstheorie is van Butz en Ward^. Zi j 
stellen dat gezinnen meer kinderen hebben als de vader een hoog inkomen 
heeft. Beslissingen over het aantal kinderen zijn echter ook afhankehjk van het 
inkomen van de moeder. Als zij veel verdient, zijn de kosten van het verlaten 
van de arbeidsmarkt hoog en wordt het aantal kinderen beperkt gehouden. I n 
de welvarende Verenigde Staten van de jaren vijftig hebben weinig vrouwen 
een betaalde baan. Na een stijging van de lonen melden zich echter meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt en daalt het aantal geboorten. Hierna zal in 
paragraaf 4.4.2.2 getoetst worden in hoeverre de vruchtbaarheid in Westeuro
pese landen afhankehjk is van verschillen in de participatie van vrouwen in 
betaalde arbeid. 

Effecten van economische recessies 
Sommige onderzoekers van demografische ontwikkelingen hebben de oorzaak 
van demografische veranderingen gezocht in de economische recessie van de 
laatste jaren. Een dergeUjke invloed zou op zich niet nieuw zijn. De daling van 
de vruditbaarheid sinds 1870 in het Verenigd Koninkrijk zou ook veroorzaakt 
zijn door een toen optredende economische recessie. Door deze recessie van 
het einde van de vorige eeuw werd de nieuw verworven welvaart van de 
middenklasse bedreigd. Hierop zou gereageerd zijn door een beperking van de 
omvang van gezinnen. Di t voorbeeld zouden anderen gevolgd hebben. Men zou 
hiervoor ook kiezen omdat men meende economische en sociale vooruitgang 
gemakkeUjker te kunnen realiseren als het gezin klein bleef. 

'Siegers, 1987, blz. 91. 

^Geciteeid in RusseU, 1982, blz. 19. 

^ n k s , 1975, blz. 89. 
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In de jaren zeventig is er ook een economische teruggang ontstaan. De onze
kerheid over de werkgelegenheid zou tot gevolg hebben dat mensen minder 
vaak kiezen voor kinderen. Mensen in economisch ongunstige omstandigheden 
stellen gezinsuitbreiding uit. Een aantrekkende economische groei zou dan tot 
een stijgend geboortencijfer leiden. Hier is echter een belangrijk tegenargu
ment dat de daling van de vruchtbaarheid al enkele jaren voor de economische 
crisis is begonnen. Ook bhjkt dat landen die relatief het meest welvarend zijn 
(Duitsland, Zwitserland), bij de landen horen die de sterkste d£ding van de 
vruchtbaarheid hebben meegemaakt. 

Welvaart als intermediërende factor 
Een andere economisch-demografische theorie over de vruchtbaarheid is 
gebaseerd op een oorspronkeUjke demografische theorie, nameUjk op de "echo-
"theorie. Volgens deze theorie zou een grote generatie, met een groot aantal 
kinderen, een grote generatie voortbrengen. Voor een kleine generatie geldt 
het tegengestelde. Er zouden slechts langzaam opwaartse en neerwaartse ver
schuivingen voorkomen in het gemiddelde kindertal. Deze theorie büjkt al op 
het eerste gezicht niet te kloppen: de na-oorlogse geboortengolf werd geboren 
uit een relatief kleine generatie. De geboortengolf büjkt weer een kleine 
generatie voort te brengen. 
Naar aanleiding hiervan heeft Easterün' een economische modificatie aange
bracht op de "echo"-theorie. Deze zou beter bij de meest recente ontwikke-
üngen passen. Easterün stelt dat er een cycUsche ontwikkeling kan worden 
onderkend. Op grond hiervan volgen na dalende geboortencijfers weer stijgin
gen. Nieuwe kleinere generaties zouden gemakkeUjker op jonge leeftijd toegang 
kunnen krijgen tot de arbeidsmarkt en dan beter m staat zijn op jonge leeftijd 
een gezin te beginnen. Verder zou, volgens deze visie, het aspiratieniveau van 
een generatie die in ongunstiger omstandigheden heeft geleefd, minder hoog 
zijn. De leden van deze generatie zijn opgegroeid in gezinnen met ouders uit 
een omvangrijke generatie die door de omvang minder welvarend kon zijn. Als 
het aspiratieniveau minder hoog is, zijn de kosten van kinderen mmder be-
zwaarüjk. 
De Easterün-theorie is in een aantal onderzoekingen beproefd, maar de 
resultaten zijn niet overal positief. Over deze cychsche theorie is opgemerkt 
dat deze slechts de meest recente ontwikkeüngen (de na-oorlogse geboorten
golf en de hierop volgende geboortendaling) kan verklaren. Voorts voldoet 
deze theorie niet als verklaring van deze schommelingen in geboorten in aUe 
landen waar deze zijn voorgekomen'. Ermisch vindt wel een bevestiging van de 
theorie van Easterün. Op grond van een analyse van de geboortencijfers in het 
naoorlogse Verenigd Koninkrijk vindt hij dat vrouwen uit grotere generaties op 
latere leeftijd kinderen krijgen". 

'Geciteerd iti: RusseU, 1982, blz. 19. 

^Leeuw, 1984, blz. 38. 

Vestoff, geciteerd in RusseU, 1982, blz. 19. 

"Ermisch, 1987. 



147 

De theorie van Easterhn behoort in feite voor een deel tot de generatie
theorieën, waarover in paragraaf 2.1 al enkele opmerkingen zijn gemaakt. Er 
wordt in zijn benadering een te sterk accent gelegd op de invloed van de 
formatieve periode aan het begin van de levenscyclus. Bovendien meent Easter
hn ten omechte dat bij een hoge welvaart en een kleme omvang van de jongste 
generaties, de voorwaarden vervuld zijn voor een gemakkeUjke toegang tot de 
arbeidsmarkt en een hogere vruchtbaarheid. Deze uitspraak is in zijn alge
meenheid niet juist. Wanneer het om ontwikkehngen op de kortere termijn 
gaat, een tijdeUjke recessie of een sterk stijgende welvaart, dan is er mogeUjk 
een dergeüjk effect op de vruchtbaarheid. Er vindt dan een verschuiving plaats 
in de tijdstippen van de geboorten, maar niet in het totaal aantal geboorten. In 
het algemeen en op de langere termijn heeft de welvaart echter geen bUjvend 
positief effect op de vruchtbaarheid. Beide verschijnselen zijn afhankeUjk van 
een bepaalde levenscyclus. Landen met een hoge economische groei hebben 
jeugdige inwoners die economisch laat volwassen zijn. Z i j hebben een lange 
voorbereidingstijd nodig in de eerste levensfase. Dit leidt tot een hogere 
welvaart en een lagere vruchtbaarheid. Dit is de verklaring van de onverwachte 
(m het perspectief van de theorie van Easterün) uitkomst, dat vooral in welva
rende landen de daling in de vruchtbaarheid groot is. 

Er is wel een factor m deze studie aan de orde, die ook voorkomt in de theorie 
van Easterhn, nameUjk het aspiratieniveau van de verlangde welvaart. Het gaat 
hierbij om de welvaart als een psychische factor die los kan staan van de 
feiteUjke materiële welvaart. Welvaart wordt hierbij opgevat als een toestand 
van bestaanszekerheid, van de afwezigheid van risico's die het gewenste en 
geplande leven kunnen verstoren. De verlangde welvaart in deze betekenis kan 
worden gereaUseerd door een materiële welvaart maar deze is niet een vol
doende voorwaarde. Het niveau van de gewenste welvaart heeft weinig te 
maken met de omvang van een bepaalde generatie. Dit is ook niet uitsluitend 
afhankehjk van het verleden, van de opvoeding die men in de jeugd kreeg. In 
de loop van de tijd kan het aspiratieniveau van aUe generaties stijgen. Di t kan 
weer leiden tot de ervaring van een hogere draaglast van opvoedings- en 
verzorgingstaken. In paragraaf 3.33 is dit aspiratieniveau gekoppeld aan 
veranderingen in de levenscyclus. Door deze verimderingen is de mogeUjkheid 
ontstaan de levensloop beter te plannen, waarbij taken die risicovol zijn en 
geen inkomsten bieden (en dus ook geen sociale zekerheid) eerder als een 
belasting worden ervaren. De invloed van deze factor wordt niet nader onder
zocht. De werking hiervan wordt echter verondersteld bij de hypothese dat 
opvoeding- en verzorgingstaken een last zijn, ook in deze tijd nu de omstan
digheden (huisvesting, voeding) van gezinnen zoveel gunstiger zijn dan in 
vroeger tijd. 

43.43 Micro-economische verklaring 

In economische studies van vruchtbaarheid neemt de micro-economische 
benadering steeds meer een prominente plaats in. In deze benadering zijn de 
micro-economische omstandi^eden van het huishouden, in het bijzonder de 
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inkomens van leden van het huishouden, bepalend. De maatschappeüjke 
omgeving is van belang, voor zover deze de micro-economische omstandighe
den beïnvloedt. Maatschappeüjke waarden en normen zijn endogeen; zij zijn in 
deze benadering afhankehjk van de economische karakteristiek van huishou
dens. 
De economische wetenschap verklaart gedrag door te veronderstellen dat 
mensen streven naar maximale welvaart, waarbij zij de beschikking hebben over 
een beperkte hoeveelheid middelen. Welvaart bestaat uit een bepaald niveau 
van behoeftebevredigmg. De micro-economische demografie past dit verklaring
schema ook toe op de verklaring van het kindertal. In deze visie vertoont het 
krijgen van kinderen analytisch overeenkomst met de aanschaf van consump
tiegoederen door huishoudens. Het doel is het kindertal van een huishouden te 
verklaren, uitgaande van behoeften, inkomens en prijzen. In feite is de micro-
economische verklaring verwant aan een individuahseringstheorie, zoals die in 
paragraaf 4.3.3.3 is genoemd, die het krijgen van kinderen als het resultaat van 
individuele overwegingen ziet. De micro-economische verklaring kwantificeert 
de factoren die bij deze individuele keuze een rol zouden spelen. De nu 
volgende kenschets van de micro-economische verklaring is onder andere 
gebaseerd op een overzichtsartikel van Siegers van economische verklaringen 
van het kindertal'. 
Men kan verwachten dat er een positief verband is tussen het aantal kinderen 
en het inkomen. Ui t empirisch onderzoek büjkt echter dat dit verband dikwijls 
afwezig is en dat er soms zelfs sprake is van een negatieve relatie. Daarom zijn 
nieuwe variabelen ingevoerd. Deze variabelen zijn: kennis van voorbehoedmid
delen, de aan kinderen bestede tijd en de kwahteit van de kinderen. 

Kennis van anticonceptie 
De kennis van voorbehoedmiddelen zou bij het stijgen van inkomen toenemen. 
Deze uitspraak is een veronderstelling waarvan de juistheid nog valt te bewij
zen. 

De aan kinderen bestede tijd 
Kmderen kosten niet aUeen geld maar ook tijd. Wat het laatste betreft zou dan 
de door vrouwen bestede tijd een rol kunnen spelen. De produktie van kinder
opvoeding en -verzorging kost vooral vrouwen tijd, in het bijzonder wanneer de 
kmderen nog jong zijn. Als vrouwen goed betaalde arbeid kunnen verrichten 
worden kinderen relatief duur. Vrouwen kxmnen dan de welvaart van het gezin 
vergroten door buitenshuis te gaan werken. De tijd die zij thuis besteden aan 
kinderen is relatief kostbaar. Doordat vaders weinig tijd aan kinderen besteden, 
zal hun duurdere tijd de vraag naar kinderen niet beïnvloeden. Betere economi
sche kansen voor mannen zouden leiden tot een vroegere gezinsformatie en 
hogere vruchtbaarheid, terwijl verbeterde kansen voor vrouwen een tegenge
steld effect zouden hebben. 
Deze theorie bhjkt bij toetsing niet geheel houdbaar te zijn. U i t het overzicht 
van micro-economisch onderzoek op dit gebied door Siegers büjkt dat het 

'Siegers, 1987. 
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effect van het arbeidsaanbod van vrouwen op kindertal slechts in een minder
heid van de gevallen significant is. De Tray komt echter tot een andere conclu
sie. Hi j vindt door onderzoek dat met een toeneming van het aantal kinderen 
mannen meer uren per jaar werken, terwijl vrouwen het aantal uren verminde
ren dat zij betaald werk verrichten'. In tegenstelling tot het werk van de 
mannen is de betaalde arbeid van vrouwen niet continu. U i t een onderzoek in 
België bhjkt dat vrouwen met een laag opleidingsniveau, in vergehjking met 
vrouwen met een hoger opleidingsniveau, minder buitenshuis werken en vaker 
ophouden met dit werk als zij kinderen krijgen. Voor vrouwen met een laag 
opleidingsniveau is het wel of niet bhjven werken afhankehjk van de hoogte van 
het inkomen van de echtgenoot^. 
De invloed van de arbeidsparticipatie van vrouwen krijgt in deze studie ook 
aandacht. De interpretatie van een eventueel verband is echter een andere dan 
de micro-economische. Deze loopt niet via economische afwegingen (kinderen 
tegen het buitenshuis te verdienen geld) maar wordt gezien als een conflict 
tussen rolverwachtingen: de verwachting dat vrouwen bijdragen aan het gezins
inkomen en de verwachting dat zij taken vervullen voor de zorg en opvoeding 
van kinderen. Eigenhjk voegt deze studie een dimensie toe aan de micro-
economische verklaring, nameüjk de dimensie van de morele sociale normen. 
In de micro-economische verklaring is er onvoldoende oog voor deze sociale 
context: 

"Where the neoclassical assumption is, that people seek to maximize one 
utihty (whether it is pleasure, happiness, consumption, or merely a formal 
notion of a unitary goal), we assume that people pursue at least two 
irreducible "utiüties" and have two sources of valuation: pleasure and 
morahty'." 

Waar het gaat om de verklarmg van het aantal kinderen, gaat het niet om de 
consumptie van een goed of dienst. Het hgt dan voor de hand de invloed van 
sociale normen te verondersteUen. De draaglast van een aantal kinderen is niet 
aUeen bepaald door individuele ervaringen maar is in hoge mate afhankeUjk, 
althans dat is de veronderstelling van deze studie, van sociale normen. De 
vruchtbaarheidsnorm is een morele norm die mensen kan aanzetten tot het 
brengen van offers die zij volgens de micro-economische theorie niet zouden 
wiUen brengen". 

'De Tray, 1974, blz. 97. 

^Pauwels, 1982. 

'Etzioni, 1988, blz. 4. 

"Er zijn door sociaal-psychologen interessante experimenten uitgevoerd, waaruit blijkt dat in het 
bijzonder vrouwen, ook zonder directe beloning, geneigd zijn zich coöperatief en altruïstisch te 
gedragen. Mannen zijn sterker geneigd tot een competitie, maar zij laten zich toch betrekkelijk 
gemakkeUjk tot samenwerking overhalen. Lemer en Weber constateren, mede naar aanleiding 
van dit onderzoek, dat het gedrag wordt gestuurd door normatieve verwachtingen, waarbij het de 
actor vaak zelf niet duidelijk is dat door dit gedrag morele doelen van eerlijkheid en rechtvaar
digheid worden gediend (zie Lemer en Weber, 1986, blz. 57). 
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De micro-economische theorie pretendeert niet alleen de verschillen in vrucht
baarheid tussen individuele gezinnen op een zeker moment te verklaren, maar 
ook een verklaring te geven van de ontwikkeling in de vruchtbaarheid op de 
langere termijn. Volgens de micro-economische theorie zijn de "opportunity 
costs" van de tijd van de moeder de belangrijkste determinant van de daling 
van de fertiUteit gedurende de laatste honderd jaar in de economisch ontwik
kelde landen'. In de laatste honderd jaar zou de capaciteit van vrouwen geld te 
verdienen in de economie in economisch ontwikkelde landen sterk a jn toege
nomen. Di t zou een belangrijke oorzaak van de gedaalde vruchtbaarheid zijn. 
In landen met lage mkomens is de menseüjke tijd goedkoop en zijn er buitens
huis voor vrouwen weinig kansen op de arbeidsmarkt^. Deze argumentatie is 
echter niet duidehjk. I n geld uitgedrukt is de tijd van vrouwen duurder in 
modeme geindustnaliseerde landen. Di t geldt voor vrouwen en mannen. I n 
welvarende landen kan men echter een groot deel van de tijd besteden aan de 
verwerving van inkomsten voor zaken die niet direct in de sfeer van de primai
re behoeften liggen. In landen op een lager economisch bestaansniveau is tijd 
eigenhjk kostbaarder, want als men onvoldoende tijd besteedt aan de produktie 
is het fysieke voortbest2ian in geva2u-. Het feit dat de tijd niet in geld kan 
worden uitgedrukt is niet relevant. Bij een consequente toepassing van de 
micro-economische verklaring zou deze moeten voorspellen dat de vmcht
baarheid in economisch minder ontwikkelde landen lager is dan in de ontwik
kelde landen. Dit is in feite niet het geval. 

Kwaliteit van de kinderen 
Geleidehjk aan zijn in de micro-economische theorie meer variabelen inge
voerd. Een belangrijke toevoeging is de variabele van kwahteit van kinderen. Er 
is volgens de micro-economische theorie onderscheid tussen kwantiteit en 
kwahteit van kinderen. Kwahteit van kinderen is gedefinieerd als een functie 
van de (geld)middelen die ouders aan een kind besteden. Hiertoe behoren ook 
de kosten van de bestede tijd door vrouwen, gemeten aan haar capaciteit geld 
te verdienen in de vmchtbare periode van haar leven'. Het is de met het 
inkomen stijgende kwaliteit van kinderen, die maakt dat de inkomenselastidteit 
van het kindertal zeer klein of zelfs negatief kan zijn. Ermisch vindt, door een 
analyse van Engelse geboortendjfers, dat het kindertal daalt bij een stijging van 
het inkomensniveau van vrouwen". De negatieve relatie tussen kwantiteit en 
kwahteit ontstaat doordat: 
- de kosten van een extra kind hoger zijn als de kwahteit hiervan hoger is; 
- verhoging van de kwahteit is kostbaarder als het aantal kinderen groter is'. 
De voorkexu- van ouders zou verschuiven van kwantiteit naar kwahteit, dus van 
meer kinderen naar minder, maar beter opgevoede en opgeleide kinderen. 

'Fennent, 1989, blz. 59. 

^Schultz. 1974, blz. 20. 

Veigelijk Willis, 1974, blz. 26. 

"Ermisch, 1987. 

^ k e r en Gregg Lewis, 1974, blz. 81-82. 
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Interessant is in dit verband de volgende tendens die men in micro-economisch 
onderzoek meent te ontdekken. Bij een stijging van het onderwijsniveau van 
vrouwen zou de tijd die zij heralloceren van het werk op de arbeidsmarkt naar 
opvoeding en verzorging van kinderen, ook stijgen'. Bij een hogere opleiding 
wensen ouders dus ook kinderen van een hogere kwaliteit. Dit leidt tot het 
bestaan van een negatief verband tussen arbeidsparticipatie en vruchtbaarheid, 
met een causahteit in twee richtingen. Er is een negatief effect van arbeidspar
ticipatie op vruchtbaarheid en tegehjkertijd een negatief effect van moeder
schap op de arbeidsparticipatie. Bij de toetsing van de hypothesen en de 
interpretatie van de uitkomsten, zal er hierna gelet worden op de mogehjk-
heid van het bestaan van een causahteit in beide richtingen. 
In feite is de variabele kwahteit van kinderen, die gemeten kan worden door 
hun onderwijsniveau, verwant aan de in deze studie gebruikte variabele: de 
duur van de onderwijsparticipatie. Voor de interpretatie van het verband geldt 
echter hetzelfde als is opgemerkt ten aanzien van de micro-economische 
interpretatie van het effect van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Er is een 
overeenkomst in de gebruikte variabelen, maar de interpretatie van de relaties 
met de vruchtbaarheid is een andere, nameüjk via sociale normen en niet \da 
individuele economische afwegingen. 

43.5 Conclusies op grond van het hteratuuroverzicht 

De analyse van de achtergronden van verandermgen in de vruchtbaarheid is 
zinvol voor verbetering van demografische prognoses. Er zijn goede gronden de 
vruchtbaarheid te zien als een uitdrukking van bestaande sociale normen en 
vervolgens te trachten de determinanten van deze normen vast te steUen. De 
theorie over de achtergronden van de vruchtbaarheid zal voorlopig een beperkt 
inzicht kunnen bieden. De ontwikkeling van een bevredigende alomvattende 
theorie is voorlopig niet haalbaar. 

Van de theorie die ingaat op de effecten van geboortenregeling op de vrucht
baarheid houdt een deel van de uitspraken verband met veranderingen in de 
levenscyclus. Dit betreft de uitspraken over de effecten van de frequentie van 
huweüjkssluitingen en van de leeftijd waarop huweüjken worden gesloten. Deze 
achtergronden kunnen soms schommeüngen op de korte termijn verklaren, 
maar zijn onbevredigend als verklaring van ontwikkelingen op de langere 
termijn. De daling van de vruchtbaarheid is gepaard gegaan met een lagere 
huwehjksleeftijd en met een hogere frequentie van huwehjkssluitingen. Deze 
ontwikkeüngen zouden volgens de theorie geleid moeten hebben tot een hogere 
vruchtbaarheid. Kennehjk heeft de geboortemegeling van partners een over
heersend effect. Bovendien is het cijfer over huweüjkssluiting niet vaüde meer 
als maatstaf voor het aantal mensen dat in de tweede levensfase met een 
partner samen leeft. Waar het gaat om de invloed van technische middelen van 
geboortemegeüng, met name de invloed van nieuwe betrouwbare technieken, 
büjkt dat deze dikwijls is overschat. 

'De Tray, 1974, blz. 97. 
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De theorieën over de invloed van culturele veranderingen hebben betrekking op 
verschillende factoren. Over de verklaring door veranderhigen in geloofsopvat-
tmgen is opgemerkt dat deze wemig overtuigend is, de feitehjke ontwikkehngen 
ondersteunen deze niet. Geloofsopvattingen ten aanzien van opvoeding en 
voortplanting zijn dubbelzinnig. Het is waarschijnlijk gedeeltehjk afhankeUjk 
van veranderingen in de levenscyclus welke geloofsopvattingen hierover aan
hang hebben. Met een moderniseringstheorie zoals deze door Hofstee is 
ontwikkeld kan gedeelteüjk worden ingestemd. De door hem geschetste 
culturele veranderingen zijn echter geen oorzaak van de dalende vruchtbaar
heid, maar een gevolg van de veranderingen in de levenscyclus. Een verklaring 
door mdividuahsering is evenmin bevredigend. Hierbij ziet men, in de betekenis 
waarin dit begrip door sommige onderzoekers is gebruikt, af van een sociologi
sche verklaring. 

De economische verklaringen van de vruchtbaarheid bhjken verscheidene 
uitspraken te bevatten over effecten van de levenscyclus. Een veel voorkomende 
verklaring in economische en sociologische beschouwingen over de vruchtbaar
heid is de verklaring van de daling door een verminderd economisch nut van 
kinderen voor het gezin, als gevolg van de industriaüsering. In hoofdstuk 2 is al 
gebleken dat het economisch nut van kinderen m de agrarische fase van wester
se samenlevingen niet groot was. Bovendien büjkt dat de daling van de vrucht
baarheid in sommige landen al voorafgaand aan de mdustrialisering, dus m 
agrarische samenlevingen, begon. Het economisch nut van kinderen, in de zin 
van het bieden v£m sociale zekerheid voor de ouders op de oude dag, is 
eveneens beperkt geweest. Dit valt af te leiden lüt de grote mobihteit van 
kinderen ten opzichte van hun ouders en het beperkte aantal mensen dat er op 
kon rekenen de derde levensfase te bereiken. 
Uit economische theorieën over het effect van welvaart op de vruchtbaarheid is 
de conclusie getrokken dat er mogehjk effecten zijn, in de zin dat een sterke 
groei van de welvaart of een economische recessie de vruchtbaarheid tijdeUjk 
kunnen bemvloeden. Bij de ontwikkelingen op de lange termijn is de relatie 
anders. Het feit dat m welvarende landen de vruchtbaarheid daalt, verwijst naar 
een effect van de mogeUjkheid de levenscyclus beter te plannen en naar een 
gemeenschappeUjke achtergrond van welvaart en levenscyclus, namehjk een 
langdurige opvoeding en scholing in de eerste levensfase. 
Micro-economische verklaringen besteden veel aandacht aan de effecten van de 
participatie van vrouwen in betaalde arbeid. Bovendien ziet men in de theorie 
een causale factor in pogingen door ouders de "kwahteit" van kinderen te 
verhogen in plaats van vergroting van de kwantiteit van hun nageslacht. Bij 
micro-economisch onderzoek van het eerste onderwerp, de participatie van 
vrouwen m betaalde arbeid, valt het accent op de "opportunity costs", de kosten 
van de tijd van met name de hoger opgeleide moeder. De factor van arbeids
participatie van vrouwen is één van de hypothetische verklarmgen in deze 
studie. Hetzelfde geldt voor het tweede onderdeel, de "kwahteit" van kinderen, 
dat hier geoperationaliseerd is door opleidingsduur. 
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Bij de voorgaande selectieve behandeling van de onderzoeksuitkomsten en 
theoretische inzichten uit de hteratuur is het nuttig het volgende op te merken. 
Er is vooral gezocht naar achtergronden in de levenscyclus en naar verkla
ringen van de lange-termi}mntmkke.\mg in de vruchtbaarheid als kenmerk van 
landen. De vruchtbaarheid is dan een sterk geaggregeerd kenmerk dat eigenhjk 
bestaat uit het geheel van vruchtbaarheidscijfers van afzonderUjke sociale 
categorieën binnen samenlevingen. Er is een oordeel gegeven over de verschil
lende theorieën, op grond van hun mogeUjkheid de daüng van het geaggregeer
de kenmerk: het vruchtbaarheidscijfer van landen, te verklaren. Naar aanleiding 
hiervan zijn bepaalde verklarende factoren afgewezen. Factoren die in het 
verklaringsschema van deze studie niet zijn meegenomen, kunnen echter wel 
een bepaalde differentiële vruchtbaarheid binnen een land verklaren. Dit geldt 
bij voorbeeld ten aanzien van verklaringen uit kennis en beschikbaarheid van 
technische middelen van geboortemegeling. Er is ongetwijfeld binnen Neder
land een verschil in vruchtbaarheid te onderkennen tussen groepen in dezelfde 
levensfase, dat ontstaat door een verschil in kennis op dit gebied. Deze factor, 
en sommige andere verklarende factoren zijn echter niet relevant voor de 
analyse die deze studie beoogt uh te voeren. 

4.4 Toetsing hypothesen en interpretatie 

4.4.1 Algemeen 

In de bestudeerde landen is in de afgelopen dertig jaar de vruchtbaarheid 
gedaald. De onderwijsparticipatie is in dezelfde periode gestegen, en de 
participatie in betaalde arbeid door vrouwen en ouderen is respectieveüjk 
gestegen en gedaald. Deze ontwikkeüngen büjken uit de gegevens in hoofdstuk 
3 over veranderingen m de levenscyclus en uit de ontwikkehngen in de vrucht
baarheid, die aan het begin van dit hoofdstuk zijn beschreven. Volgens de 
verwachtingen büjkt de daling van de vruchtbaarheid samen te gaan met deze 
veranderingen in de levenscyclus. Op grond hiervan is voorlopig een handha
ving van de hypothesen mogeUjk. De waargenomen samenhangen kunnen 
echter schijnbaar zijn. Er volgt nu, in paragraaf 4.4.2, een nader onderzoek 
door: a) een vergehjking tussen landen van gegevens over levenscyclus en 
vruchtbaarheid in 1960/1965; b) een herhaalde vergehjking voor het jaar 1985; 
c) een vergehjking van de ontwikkeüngen per land in de periode 1960/1965-
1985. De verschiUende vergeUjkingen resulteren in nadere uitspraken over de 
hypothetische verbanden, en in een nadere interpretatie van de gevonden 
relaties. 
In paragraaf 4.4.3 gaat de aandacht uit naar de ontwikkelingen op de langere 
termijn. De dalende tendens van de vruchtbaarheid in de afgelopen dertig jaar 
past bij de ontwikkeling van het vruchtbaarheidsniveau in de afgelopen honderd 
jaar. Het is dan de vraag of de gevonden relaties ook van toepassing zijn voor 
de ontwikkeling in de vruchtbaarheid in de afgelopen honderd jaar. Verder is 
een punt van aandacht in paragraaf 4.4.3 of de ontwikkehng aan het einde van 
de vorige eeuw, de omslag van de vruchtbaarheid in neerwaartse richting, ver
klaard kan worden door veranderingen in de levenscyclus die bij het begin van 
de daling ontstonden. 
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4.42 Verklarmg van de daling van de vruchtbaarheid in de afgelopen dertig 
jaar 

4.4.2.1 Eerste levensfase 

Tabel 4.10: Rangordes landen naar verschillen in de onderwijsparticipatie van 15-19-jarigen" en 
naar verschillen in de totale vruchtbaarheid 

1960 1984/1986 1960-1984/1986 
Onder Vrucht Onder- Vrucht Stijging Stijging 
wijs- baar wijs- baar onder vrucht
parti heid parti- heid wijspar baarheid 
cipatie cipatie ticipatie 

1) België Nederland Bondsrep. Frankrijk Bondsrep. V . K 
(37,9) (3,11) (88,3) (1,82) (53,6) (-0,89) 

2) Bondsrep. Frankrijk Denemark. V .K Nederland Frankrijk 
(34,7) (2,73) (74,6) (1.80) (42,1) (-0,91) 

3) Frankrijk V.K. Nederland België Frankrijk België 
(32,5) (2,69) (72,7) (1.59) (38,4) (-0,99) 

4) Nederland België België Nederland België Bondsrep. 
(30,6) (2,58) (71,4) (1.51) (33,5) (-1,09) 

5) V .K Bondsrep. Frankrijk Denemark. V .K Nederland 
(16,6) (2,37) (70,9) (1,45) (30,3) (-1,6) 

6) V.K. 
(46,9) 

Bondsrep. 
(1,28) 

tau -0,4 -0,87 -0,6 
r -0,24 -0,78 -0,41 

a dit cijfer heeft voor het Verenigd Koninkrijk betrekking op de leeftijdscategorie 15-20 jaar. 

In hoofdstuk 3 is beschreven hoe veranderingen in de posities van adolescenten, 
in het bijzonder hun stijgende onderwijsparticipatie, leiden tot een grotere 
draaglast voor het gezin. Uit de tabellen 4.10 en 4.11 büjkt dat m de afgelopen 
dertig jaar er een sterk negatieve samenhang is tussen onderwijsparticipatie en 
vruchtbaarheid per land. Op grond hiervan kan worden vastgesteld dat een 
verlenging van de duur van het onderwijs een sterk negatief effect heeft op de 
vruchtbaarheid. 



155 

Tabel 4.11: Rangordeningen landen naar verschillen in de onderwijsparticipatie van 20-24-jari-
gen* en naar verschillen in de totale vruchtbaarheid 

1960 1984/1986 1960-1984/1986 
Onder- Vrucht Onder- Vrucht Stijging Stijging 
wijs- baar wijs- baarheid onder vrucht
parti- heid pMti- wijspar baarheid 
cipatie cipatie ticipatie 

1) Frankrijk Nederland Denemark. Frankrijk Bondsrep. V.K. 
(7,3) (3,11) (26,9) (1,82) (17,2) (-0,89) 

2) Bondsrep. Frankrijk Bondsrep. V.K. Nederland Frankrijk 
(6,9) (2,73) (24,1) (1,80) (133) (-0,91) 

3) België V.K. Nederland België België België 
(6,0) (2,69) (19,1) (1,59) (11,2) (-0,99) 

4) Nederland België België Nederland Frankrijk Bondsrep. 
(5,8) (248) (17,2) ( U I ) (7,8) (-1,09) 

5) V.K. Bondsrep. Frankrijk Denemark. V.K. Nederland 
(4,9) (2,37) (15,1) (1,45) (5,0) (-1,6) 

6) V.K. 
(9,9) 

Bondsrep. 
( 1 3 ) 

tau -0,2 -0,73 -0,8 
r -0,34 •0,86 -0,58 

a dit cijfer heeft voor het Verenigd Koninkrijk betrekking op de leeftijdscategorie 21-24 jaar. 

Interpretatie 
Een verklaring van de vruchtbaarheid uit onderwijs is in de demografie niet 
ongewoon. Men legt echter dikwijls het verband met onderwijsniveau via de 
hiermee gepaard gaande veronderstelde grotere autonomie. De hier gebruikte 
benadering is er echter één van de invloed van het onderwijs via de verandering 
m de levenscyclus. Dit verband valt op twee manieren nader te mterpreteren: 
a) via de toenemende taakbelasting van het ouderhjk gezin; b) via uitstel van 
de gezmsfase in de tweede levensfase. 

a) De taakbelasting van het ouderhjk gezm 
In vergehjkmg met vroeger tijd is de langdurige afhankehjkheid van het 
ouderhjk gezin tot het begin van de tweede levensfase een opmerkehjk nieuw 
verschijnsel. In vroeger tijd waren ouders verantwoordehjk voor veel kinderen 
die relatief korte tijd in het ouderhjk gezin verbleven. De verantwoordehjkheid 
voor het totaal aantal kinderen hadden ouders wel tot het einde van hun leven. 
Zij overleden meestal in de gezinsfase, als zij nog thuis wonende kinderen 
hadden. Thans is men voor minder kinderen verantwoordehjk, maar deze 
verantwoordehjkheid strekt zich per kind wel uit over een langere periode. Het 
langdurig handhaven van relaties met kinderen is niet eenvoudig. Een klemer 
kindertal is het gevolg. Als men kiest voor meer kinderen, dan zou men op 
gegeven moment zowel jonge kinderen als adolescenten moeten opvoeden. Er 
ontstaat dan een intern rolconfhct door de langdurige aandacht die kinderen 
vragen: ouders moeten him aandacht verdelen tussen te veel kinderen. Di t kan 
gepaard gaan met een extern rolconfhct: een strijdigheid tussen de verphchtm-
gen aan de kinderen en aan het werk buitenshuis of aan famihe. 



156 

Er is in dit verband nog een aanvullende interpretatie mogelijk. De langdurige 
onderwijsparticipatie leidt niet alleen tot een daling van de vruchtbaarheid door 
een beperking van het aantal kinderen, maar ook door een daling van de 
leeftijdsgrens waarop men maximaal kinderen krijgt. Het laatste (de leef
tijdsgrens) heeft weer effect op het eerste (het kindertal). Door de lange duur 
van de onderwijsparticipatie gaan ouders een lange tijd met hun kinderen om. 
Het is dan belangrijk dat het leeftijdsverschil met de kinderen niet te groot 
wordt. Beperking van het leeftijdsverschil betekent dat de socialisatie van 
kinderen gemakkeUjker is, dat ouders hun kinderen beter behulpzaam kunnen 
zijn bij het volgen van onderwijs en bij hun introductie in de arbeid. 
Er is een alternatieve hypothese voor de verklaring van een lagere maximale 
leeftijdsgrens, die geen verband houdt met veranderingen in de levenscyclus. 
Men zou deze beperking ook kunnen zien als een gevolg van de veranderde 
opvoedingsjft;4 maar het is onzeker of dit jtiist is. In paragraaf 3.3.2.2 is 
ingegaan op de opvoeding van kinderen. Er zou een onderhandelingshuis
houding zijn ontstaan, in plaats van de bevelshuishouding'. De omgang van 
ouders met kinderen hjkt op een voortdurende onderhandeling. Er zal nader 
onderzoek nodig zijn om vast te steUen of de begrippen bevelshuishouding en 
onderhandelingshuishouding respectieveüjk de vroegere en tegenwoordige 
opvoedingspraktijk goed typeren. Er is gezegd dat men vermoedeUjk zowel 
vroeger als nu beide opvoecüngsstijlen zal tegenkomen. Als het echter zo mocht 
zijn dat er een duideUJke ontwikkeling is in de richting van de onderhandelings-
huishoudmg, dan is het nog de vraag of deze een autonome factor is die leidt 
tot een lagere maximale leeftijdsgrens voor zwangerschap. Het is ook mogeUjk 
dat de opvoedingsstijl een afhankehjke variabele is. De modeme opvoedings
praktijk zou zeker ook een gevolg kunnen zijn van het feit dat ouders langdurig 
met hun kinderen omgaan. In dat geval is de lagere maximale leeftijdsgrens 
voor zwangerschap dus niet een gevolg van een verandering in de opvoedings
stijl. 

b) Uitstel van de gezinsfase 
De langdurige onderwijsfase kan zoals gezegd een dubbel effect op de vrucht
baarheid hebben. Het tweede effect heeft betrekking op de fasering van de 
sociale posities in de tweede levensfase. De leeftijd waarop vrouwen hun eerste 
kind krijgen is in de afgelopen dertig jaar eerst gedaald en vervolgens geste-
gen^ Deze leeftijd beweegt zich nu weer in de richting van het traditioneel 
hoge peil. Wehswaar wordt er voorafgaand aan het huwehjk vaak samenge
woond, maar aan het ouderschap gaat dikwijls nog een huwelïjkssluitmg vooraf. 
Deze verschuiving van de huwehjksleeftijd is een gevolg van het feit dat ook 
andere posities die bij de tweede levensfase behoren, op een oudere leeftijd 
worden bezet. De huwehjksleeftijd is in de afgelopen dertig jaar na een daling 
weer gestegen^. De economische onafhankehjkheid van de ouders, die in 

'De Swaan 1979. 

^ e tabel 4.5. 

^Zie tabel 3.2. 
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vroeger tijd al in de adolescentie werd bereikt, valt nu op latere leeftijd. Een en 
ander houdt mede verband met het langdurige onderwijs. 

c) Het gezamenhjke effect van grotere taakbelasting en uitstel van de gezinsfa
se 

Als beide hiervoor veronderstelde specifieke ontwikkelingen worden onderzocht 
voor Nederland, dan bUjken deze zich ook te hebben voorgedaan. Althans, dit 
kan men afleiden uit het patroon van daling van de vruchtbaarheid. Aanvanke-
hjk, sinds 1965, zijn minder vaak derde en volgende kinderen geboren. In het 
begin van de jaren tachtig is de vruchtbaarheid opnieuw gedaald. Di t komt dan 
vooral door uitstel van de geboorten van eerste en tweede kinderen. De leeftijd 
waarop vrouwen nu een eerste kind krijgen, verschut niet met de overeenkom
stige leeftijd in de jaren vijftig; in de tussen%gende periode heeft zich een 
daling voorgedaan. Er is dus een tweeledig effect van de lange duur van de 
onderwijsfase. De langdurige verantwoordehjkheid van ouders voor kinderen 
zal eerst effect hebben, en wel op het aantal geboorten van derde en volgende 
kinderen. Vervolgens heeft het langdiuige onderwijs effect op de vruchtbaar
heid van de kinderen als aj ouder worden. De leeftijd van de moeder, waarop 
het eerste kind wordt geboren, stijgt. 

4.422 Tweede levensfase 

Tabel 4.12: Rangordeningen landen naar verschillen in participatie van vrouwen in betaalde 
arbeid en naar verschillen in de totale vruchtbaarheid 

1960 1985 1960-1985 
Arbeids Vrucht Arbeids Vrucht Stijging Stijging 
partici baar partici baarheid arbeids- vrucht-
patie heid patie partici- baarheid 

patie 

1) Denemark. Nederland Denemark. Frankrijk Denemark. V.K. 
(514) (3,11) (744) (1,82) (23) (-039) 

2) Bondsrep. Frankrijk V.K. V.K. Nederland Frankrijk 
(49,1) (2,73) (60,2) (1,80) (14,6) (-0,91) 

3) V.K. V.K. Frankrijk België België België 
(48,2) (2,69) (54,9) (149) (13,9) (-0,99) 

4) Frankrijk België België Nederland V.K. Denemark. 
(45,8) (248) (504) (141) (12) (-1.09) 

5) België Denemark. Bondsrep. Denemark. Frankrijk Bondsrep. 
(36,6) (244) (50,3) (1,45) (9,1) (-1,09) 

6) Nederland Bondsrep. Nederland Bondsrep. Bondsrep. Nederland 
(26,3) (2,37) (40.9) (1,28) (1,2) (-1,6) 

tau -0,6 03 -037 
r -0,80 0,08 -0,18 

Uit de cijfers in tabel 4.12 büjkt dat er m 1960 een sterk negatief effect is van 
de arbeidsparticipatie door vrouwen op de vruchtbaarheid. In de loop van de 
tijd büjkt d t effect echter af te nemen. In 1985 is dit negatieve effect verdwe-
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nen. In tabel 4.13 volgt nu een onderzoek naar de vraag of deze uitkomst voor 
1985 ook van toepassing is, als alleen de arbeidsparticipatie van vrouwen in de 
vruchtbare leeftijd wordt bezien. Ook de gegevens over deze categorie geven 
voor 1985 een uitkomst die tegengesteld is aan de aanvankehjke verwachtingen. 

Tabel 4.13: Rangordeningen landen naar verschillen in participatie van vrouwen in de leeftijdsca
tegorie 25-44 jaar in betaalde arbeid en naar verschillen in de totale vruchtbaarheid, 
in 1985 

Arbeidsparticipatie Vruchtbaarheid 

1) Denemark. Frankrijk 
(79,3) (1,82) 

2) Frankrijk V . K 
(64,3) (1,80) 

3) V .K België 
(59,7) (149) 

4) Bondsrep. Nederland 
(56,4) (141) 

5) België Denemark. 
(55,6) (1,45) 

6) Nederland Bondsrep. 
(43,3) (1,28) 

tau 0,2 
r 0,05 

Het is mogehjk dat de invloed van de onderwijsparticipatie verstorend werkt op 
het effect van de participatie in betaalde arbeid door vrouwen op de vrucht
baarheid. Dit zou de onverwachte uitkomst voor 1985 kunnen verklaren. Er is 
namehjk een negatieve samenhimg tussen onderwijsparticipatie (door vrouwen 
en mannen) en de arbeidsparticipatie door vrouwen in de bestudeerde periode. 
De tau-waarde van de samenhang tussen de arbeidsparticipatie van vrouwen en 
de onderwijsparticipatie van respectievehjk de 15-19-jarigen en de 20-24-jarigen 
is m 1984/1986: -0.33 en -0,2. In verband met de waarden van deze coëfficiënt 
is het wensehjk de samenhang te bezien terwijl de invloed van de onderwijspar
ticipatie constant wordt gehouden. Als een lager niveau van onderwijsparticipa
tie samen kan gaan met een hoger niveau van participatie m betaalde arbeid, 
dan zou de factor van de onderwijsparticipatie het negatieve effect van de 
participatie in betaalde arbeid kunnen verstoren. In het nu volgende is er 
aandacht voor de invloed van de arbeidsparticipatie van vrouwen, terwijl de 
mvloed van de onderwijsparticipatie, uitgaande van het totale beeld van de 
onderwijsparticipatie van 15-19-jarigen en 20-24-jarigen, constant wordt gehou
den. 
Landen met een relatief hoge onderwijsparticipatie in 1960 zijn de Bondsrepu
bhek, Frankrijk en België. Deze volgorde van landen geeft ook de volgorde van 
de arbeidsparticipatie van vrouwen aan, van hoog naar laag. Dat de Bondsrepu
bhek een lagere vruchtbaarheid heeft dan de andere twee landen is in overeen
stemming met de verwachting. Afwijkend hiervan is dat in Frankrijk, een land 
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met een hogere arbeidsp2irticipatie dan België, de vruchtbaarheid ook hoger is. 
In België is de onderwijsparticipatie van de 15-19-jarigen (maar niet van de 20-
24-jarigen) echter hoger. Kennehjk is het effect hiervan overheersend. Landen 
met een lage onderwijsparticipatie zijn Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 
De arbeidsparticipatie van vrouwen is in het Verenigd Koninkrijk hoger en de 
vruchtbaarheid is lager dan in Nederland. Ook bij de specificatie bhjkt dat er 
dus in 1960 een afzonderhjk effect is van de arbeidsparticipatie door vrouwen, 
het meest duideüjk is dit het geval voor de twee landen met de laagste onder
wijsparticipatie. Het is verder opmerkehjk dat in het Verenigd Koninkrijk, 
ondanks de relatief hoge arbeidsparticipatie, toch een relatief hoge vrucht
baarheid voorkomt. Kennelijk kunnen bij een lage onderwijsparticipatie, een 
hoge arbeidsparticipatie en een hoge vruchtbaarheid samengaan. 
Als nu dezelfde uitspUtsing naar onderwijsparticipatie voor 1984/1986 wordt 
gemaakt, dan bhjkt dat Denemarken, de BondsrepubUek en Nederland de 
hoogste onderwijsparticipatie hebben. In deze volgorde staan deze landen ook 
bij een ordening naar de arbeidsparticipatie van vrouwen van hoog naar laag. 
Zoals werd verwacht is de vruchtbaarheid in Nederland het hoogst. Tegenge
steld aan de verwachtmg is echter dat de vruchtbaarheid in de BondsrepubUek 
lager is dan in Denemarken, terwijl de arbeidsparticipatie in het eerstgenoemde 
land ook lager is. De onderwijsparticipatie van de 15-19-jarigen (maar niet van 
de 20-24-jarigen) is echter in de BondsrepubUek hoger, met kennehjk een 
overheersend effect. Landen met een lagere onderwijsparticipatie zijn het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België. In het Verenigd Koninkrijk is de 
arbeidsparticipatie hoger en is de vruchtbaarheid lager dan in Frankrijk. De in 
Frankrijk hogere arbeidsparticipatie dan in België gaat echter niet samen met 
een lagere maar met een hogere vruchtbaarheid. Hetzelfde geldt voor de 
verhouding van het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van België. Dit kan 
verband houden met de hogere onderwijsparticipatie in België dan in de andere 
twee landen. Verder is ook nu weer opvaUend dat de landen met een relatief 
lage onderwijs- en een hoge arbeidsparticipatie, het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk, de hoogste vruchtbaarheidsniveaus hebben. 

Ten aanzien van de ontwikkelingen in de bestudeerde periode 1960-1984/1986 
is er een onderscheid tussen landen met een sterke groei van de onderwijsparti
cipatie en landen met een minder sterke groei hiervan. Tot de eerste categorie 
behoren de BondsrepubUek en Nederland. Nederland heeft van deze twee de 
grootste stijging in arbeidsparticipatie gekend en de sterkste daling van de 
vruchtbaarheid. De hypothese wordt dus bevestigd. Overigens is ten aanzien 
van de BondsrepubUek opmerkehjk dat dit land geen sterke stijging van de 
arbeidsparticipatie heeft gekend, maar dit hier toch een relatief sterke daling 
van de vruchtbaarheid is ontstaan. De verklarmg hiervoor kan gevonden 
worden m het feit dat dit land van de bestudeerde landen de sterkste stijging m 
de onderwijsparticipatie heeft gekend. Van de landen met een minder sterke 
groei in onderwijsparticipatie hebben België, het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk in deze volgorde van hoog naar laag een groei van arbeidsparticipatie 
door vrouwen gekend. In België was de daling in vruchtbaarheid het grootst, 
hetgeen past bij de verwachting. Dat de daling in Frankrijk groter was dan in 
het Verenigd Koninkrijk, werd echter in het hcht van de hypothese over het 
effect van de arbeidsparticipatie niet verwacht. De onderwijsparticipatie is 
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echter in het eerstgenoemde land sterker gestegen; dit kan de onverwachte 
uitkomst verklaren. 
De hypothese over het effect van de arbeidsparticipatie van vrouwen hoeft niet 
te worden verworpen. Naast de onderwijspartidpatie kan deze arbeidspartidpa-
tie gevolg hebben voor de vruchtbaarheid. Toch a jn er enkele opmerkehjke 
uitkomsten. Met name is het een onverwachte uitkomst dat in landen met een 
laag partidpatieniveau in onderwijs, tegehjkertijd een hoog niveau van arbeids-
partidpatie kan voorkomen in combinatie met een hoge vruchtbaarheid. D i t 
leidt in 1985 zelfs een positief verband van arbeidspartidpatie met de vrucht
baarheid. Hoe zouden deze uitkomsten nu nader geïnterpreteerd kunnen 
worden? 

Interpretatie 
Het is gebruikehjk een lange opleidingsduur van vrouwen en een hoge arbeids
partidpatie van vrouwen in eikaars verlengde te zien, als uitingen van eenzelfde 
verschijnsel. Dit verschijnsel betreft de veronderstelling van een toenemende 
egahteit in de relatie tussen vrouwen en mannen. Het hjkt echter niet juist de 
arbeidspartidpatie m het algemeen te zien als een uitvloeisel van grotere 
sodale gehjkheid. Deze staat hier betrekkehjk los van. In huiden met ongehjke 
relaties tussen vrouwen en mannen zuUen deze zich niet alleen in de privésfeer 
voordoen, maar ook in de arbeidssfeer. Partidpatie door vrouwen in betaalde 
arbeid is geen teken van een sterkere sociale positie. Di t ligt anders voor 
onderwijspartidpatie. Een langdurige onderwijspartidpatie door vrouwen kan 
wel als een teken van een grotere sociale gehjkheid worden gezien. Kennis 
vergroot de sodale invloed. Als vervolg op een langdurige onderwijspartidpatie 
door vrouwen kan overigens wel hun arbeidspartidpatie toenemen. Ui t tabel 
3.11 in hoofdstuk 3 bhjkt dat m Denemarken en Nederland de partidpatie i n 
voltijdonderwijs van vrouwen van 15-18 jaar het sterkste is gestegen. I n deze 
landen is ook de arbeidspartidpatie door vrouwen het sterkste toegenomen. 
Men kan echter niet in het algemeen zeggen dat een hoge arbeidspartidpatie 
door vrouwen een teken is van een grotere sodale gehjkheid en voorafgegaan 
wordt door een lange duur van het onderwijs aan vrouwen. 
Eerst volgt nu een onderzoek hoe, in landen met een lange opleidingsduur in 
het bijzonder van vrouwen, een negatief effect ontstaat op de vruchtbaarheid 
door de arbeidspartidpatie van vrouwen. Vervolgens is aan de orde hoe in 
landen met een kortere opleidingsduur door de arbeidspartidpatie van vrouwen 
een positief effect kan ontstaan op de vruchtbaarheid. Ten slotte volgen enkele 
algemene condusies. 

a) Lange opleidingsduur, arbeidspartidpatie en vruchtbaarheid 
Bij arbeidspartidpatie van vrouwen na een lange opleidingsduur doet zich het 
volgende voor. In vroeger tijd was er voor veel vrouwen een duidehjke schei
ding tussen de periode dat men werkte en de periode dat men kinderen kreeg. 
Mannen werkten eveneens al geruime tijd voor het begin van de gezinsfase. 
Dat was mogehjk doordat de gezinsfase laat begon, men kreeg bet eerste kind 
op relatief hoge leeftijd. Betaalde arbeid ging voor vrouwen aan het krijgen van 
kinderen vooraf. Men werkte als voorbereiding op de gezinsfase. De bijdrage 
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aan het gezinsmkomen werd vooraf geleverd, er werd gespaard voor het 
huweüjk. 
Bij een stijgende onderwijsparticipatie neemt de deelneming van vrouwen 
gemiddeld sterker toe dan van mannen'. Door de langere opleiding begint 
men nu later met werken; de perioden van het krijgen van khideren en het 
verrichten van beroepsarbeid gaan elkaar overlappen. Men werkt nu langer 
door m de leeftijdsperiode waarin volgens de westerse traditie voor veel 
vrouwen de gezinsfase begmt. In feite verschuift voor veel vrouwen de traditio
neel bestaande norm die voorschrijft dat vrouwen een zekere periode betaalde 
arbeid verrichten, naar een hogere leeftijd. Er ontstaat nu voor veel vrouwen 
een extern rolconfhct, een strijdigheid tussen de aan hen gestelde verwachtmg 
van zorg voor jonge kinderen en de verwachting bij te dragen aan het gezms-
inkomen. 
De combinatie van arbeid en verzorgmg en opvoeding van kinderen is mede 
problematisch door de hogere eisen die gesteld worden aan de opvoeding van 
kinderen, wat onder andere bhjkt uit de langdurige onderwijsparticipatie. Een 
hoger opleidingsniveau van vrouwen bevordert het steUen van hogere eisen a2m 
de opvoeding van hun kinderen. Dit verklaart het feit dat hoog opgeleide 
vrouwen, in vergehjking met laag opgeleide vrouwen, eerder geneigd zijn ar-
beidsinen in te leveren voor de opvoeding van kinderen .̂ 

b) Korte opleidingsduur, arbeidsparticipatie en vruchtbaarheid 
Hoe is nu te verklaren dat in landen met een laag onderwijsnivau een hoog 
niveau van arbeidsparticipatie kan samengaan met een hoge vruchtbaarheid? 
Van landen met een relatief lage onderwijsparticipatie is het volgende beeld te 
schetsen. Het confüct tussen arbeidsparticipatie en moederschap is gedeelteüjk 
opgeheven, doordat er een fasering is waarbij voor vrouwen de arbeidspar
ticipatie al geruime tijd begint voor de gezinsfase. Er is dan een hoge ar
beidsparticipatie mogehjk op jongere leeftijd, in combinatie met een hoge 
vruchtbaarheid op latere leeftijd. 
Een andere, aanvuUende mterpretatie is de volgende. In de loop van de tijd kan 
het achterblijven van onderwijsparticipatie in een land, ook een achterbUjven in 
welvaart betekenen. Er kan dan in landen met een lage onderwijspartidpatie de 
noodzaak ontstaan voor vrouwen buitenshuis te gaan werken, juist als zij 
kinderen krijgen. Op deze wijze kan dan een positief verband ontstaan, zoals 
voor 1985 is geconstateerd, tussen arbeidspartidpatie en vruchtbaarheid, 
waarbij de arbeidspartidpatie geen onafhankeUjke maar een afhankehjke 
variabele is. 

c) Condusies 
In de bestudeerde periode in West-Europa is m het algemeen het opleidingsni
veau, gemeten aan de onderwijspartidpatie van adolescenten, sterk gestegen. 
Bij een hoog opleidingsniveau heeft de arbeidspartidpatie van vrouwen een 
negatief effect op de vruchtbaarheid. In landen waar de opleidingsduur kort is, 

'Zie de tabeUen 3.11 en 3.12. 

^ e paragraaf 43.4 J . 
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kan ook een conflict ontstaan tussen arbeid en moederschap, maar dit ontstaat 
pas nadat al geruime tijd in de arbeid is geparticipeerd. Bovendien is de 
vruchtbaarheid dan niet alleen de afhankehjke variabele maar is er ook een 
effect op de participatie in betaalde arbeid. Bij een groter aantal kinderen zal 
hier de noodzaak toenemen het inkomen van het huishouden te vergroten door 
arbeid buitenshuis. 

4.423Derde levensfase 

Tabel 4.14: Rangordeningen landen naar verschillen in participatie van ouderen in betaalde 
arbeid en naar verschillen in de totale vruchtbaarheid 

1965 
Arbeids Vrucht-
partici- baarheid 
patie 

1985 
Arbeids- Vrucht-
partici- baarheid 
patie 

1965-1985 
Stijging Stijging 
arbeids- vrucht-
partici- baarheid 
patie 

1) Denemark. Nederland Denemark. Frankrijk België Frankrijk 
(22,8) (3,03) (74) (1,82) (-4.9) (-1,01) 

2) Bondsrep. V . K V .K V.K. Nederland België 
(14) (2.86) (5.2) (1,80) (-7.1) (-1,02) 

3) Frankrijk Frankrijk Bondsrep. België V . K V . K 
(13,1) (2.83) (33) (149) (-7,2) (-1.06) 

4) V.K. België Frankrijk Nederland Frankrijk Denemark. 
(12,4) (2,61) (2.8) (141) (-10,3) (-1,16) 

5) Nederland Denemark. Nederland Denemark. Bondsrep. Bondsrep. 
(9.3) (2,61) (2.2) (1.45) (-10,7) (-133) 

6) België Bondsrep. België Bondsrep. Denemark. Nederland 
(6,4) (241) (14) (138) (-153) (-142) 

Uu -0,47 -03 0,06 
r -0,33 -0,08 4),01 

De derde levensfase breidt zich niet alleen naar achteren, maar ook naar voren 
uit. Dit heeft hypothetisch onder andere tot gevolg dat de bovengrens voor het 
krijgen van kinderen lager komt te liggen, aanzienhjk lager dan de biologische 
grens. Di t kan leiden tot kleinere geziimen. In tabel 4.14 wordt deze veronder
stelling nader onderzocht. Hier is een hoge arbeidsparticipatie een indicatie van 
een korte duur van de derde levensfase. Ui t deze tabel volgt dat, in tegenstel
ling tot de aanvankehjke verwachting, er een negatief effect uitgaat van een 
kortere duur van de derde levensfase op de vruchtbaarheid. Bij deze waarne
ming is wel de relativering vereist dat dit negatieve effect in de loop van de ti jd 
afneemt. 
Het is mogehjk dat de invloeden van de onderwijsparticipatie en van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen verstorend werken op een eventuele invloed 
van de participatie in betaalde arbeid door ouderen op de vruchtbaarheid. Het 
is denkbaar dat deze verschillende onafhankehjke variabelen onderling samen
hangen, maar het is ook mogeUjk dat met name door de sterke invloed van de 
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onderwijsparticipatie het veronderstelde effect van de arbeidsparticipatie van 
ouderen niet zichtbaar wordt. 
Er kan een onderhnge samenhang van onderwijsparticipatie en arbeidspar
ticipatie van ouderen bestaan. Een hogere onderwijsparticipatie zou een hogere 
arbeidsparticipatie op oudere leeftijd kunnen veroonaücen, waardoor dan 
schijnbaar een negatief effect ontstaat van deze arbeidsparticipatie op de 
vruchtbaarheid. Het probleem is echter dat volgens de eerder beschreven 
ontwikkelingen een hogere onderwijsparticipatie een lagere arbeidsparticipatie 
op oudere leeftijd oproept. In dit geval is het duidehjk dat het negatieve effect 
van de arbeidsparticipatie niet schijnbaar is. Door de langere duur van het 
onderwijs is men eerder in maatschappehjk opzicht verouderd. Door een 
langere duur van het onderwijs aan het begin van het leven zou dan de derde 
levensfase op jongere leeftijd beginnen. Het is een aanwijzing voor de juistheid 
van deze stelling, als wordt gevonden dat bij een toenemende onderwijsduur de 
arbeidsmarkt op een lagere leeftijd wordt verlaten. De feitehjke ontwikkeling in 
de Nederlandse arbeidsmarkt is hiermede echter in strijd. Vooral lager opgelei
den bhjken hier vroegtijdig uit te treden. Di t effect kan echter ontstaan door 
een selectief gebruik van de sociale zekerheid, waardoor vooral de minder 
produktieve laag geschoolden uit de arbeidsmarkt worden verwijderd. 
Wij wiUen de veronderstelling van een negatief effect van de onderwijsparti
cipatie op de arbeidsparticipatie van ouderen nog niet verwerpen. Het Neder
landse verschijnsel kan een uitzondering zijn, door typische kenmerken van de 
sociale zekerheid. Als echter de samenhang wordt bezien voor de verschillende 
Westeuropese landen in het jaar 1985 tussen de onderwijsparticipatie van 
15-19-jarigen en de arbeidsparticipatie van ouderen, dan bhjkt het volgende. Er 
is bij vergehjking van de twee soorten cijfers voor de bestudeerde landen geen 
negatief verband tussen beide indicatoren van de levenscyclus (de tau-waarde is 
0.06). Op zich is dit nog geen reden af te zien \an een negatief verband tussen 
onderwijsparticipatie en arbeidsparticipatie op oudere leeftijd. Een alternatieve 
hypothese op dit pimt is dat deze samenhang pas na verloop van tijd zichtbaar 
wordt. Het effect van een stijging van de onderwijsparticipatie op de arbeids
participatie van ouderen zal merkbaar worden na verloop van enkele decennia, 
als de generatie die langdurig is opgeleid met pensioen gaat. 
De arbeidsparticipatie van ouderen m het algemeen is waarschijnhjk evenmin 
geheel onafhankehjk van de participatie van vrouwen. Voor het jaar 1985 zijn 
gegevens over de arbeidsparticipatie van vrouwen en van ouderen beschikbaar. 
Na analyse van deze cijfers voor de bestudeerde landen bhjkt dat er een 
positieve correlatie is tussen riuigordeningen van deze landen naar deze 
kenmerken. De tau-waarde is 0.47. Er is dus een positieve samenhang tussen 
beide vormen van arbeidsparticipatie. Als relatief meer vrouwen werken, is de 
kans ook groot dat er meer ouderen nog in betaalde arbeid participeren. Het 
negatieve effect van de arbeidsparticipatie kan dan schijnbaar zijn. 
Op grond van het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat het 
wensehjk is de samenhang tussen arbeidsparticipatie van ouderen en de 
vruchtbaarheid te bezien, terwijl de mvloeden van de onderwijsparticipatie en 
van de arbeidsparticipatie van vrouwen constant wordt gehouden. Gegeven het 
kleme aantal landen in deze studie zijn de mogehjkheden voor vergehjking 
beperkt. Er is een uitsphtsing nodig van landen met een hoge en lage onder-
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wijsparticipatie, waarbinnen weer de landen met een hoge en lage arbeidsparti
cipatie van vrouwen moeten worden onderscheiden. Binnen deze vierdeling 
moeten dan minimaal twee landen overbhjven met een verschillende arbeids
participatie van ouderen, om de specifieke mvloed op de vruchtbaarheid te 
onderzoeken. De gegevens over 1984/1986 bieden deze mogeUjkheid. Bij de 
landen met een lage onder^jspartidpatie in dit jaar is in het Verenigd Konink
rijk en in Frankrijk de arbeidspartidpatie van vrouwen relatief hoog. De 
arbeidspartidpatie van ouderen is in het Verenigd Koninkrijk hoger en de 
vruchtbaarheid is hier lager dan in Frankrijk. I n de Bondsrepubhek en Neder
land is de onderwijspartidpatie hoger. Deze gaat hier gepaard met een lage 
arbeidspartidpatie van vrouwen. Nederland heeft in vergehjking met de 
Bondsrepubhek een lagere arbeidspartidpatie van ouderen, de vruchtbaarheid 
is hier echter hoger. 
Ui t deze vergehjkingen bhjkt dat, ook onder controle van verstorende variabe
len, er een negatief effect is van een hogere arbeidspartidpatie van ouderen, 
dus van een kortere duur van de derde levensfase, op de vruchtbaarheid. 
Hierbij is een relativering wel nuttig. De conclusie is op grond van slechts 
enkele vergehjkingen getrokken. Bovendien is het effect van de arbeidspartid
patie van vrouwen respectievehjk ouderen niet goed te scheiden op grond van 
de hier beschikbare gegevens. Bij voorbeeld het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk horen in 1985 weliswaar beide bij de landen met een hoge arbeids
partidpatie van vrouwen, maar deze is in het eerste hnd toch nog hoger dan in 
het tweede. Deze verhouding doet zich ook voor ten aanzien van de arbeidspar
tidpatie van ouderen. 
Als het desondanks verantwoord is te besluiten tot een onafhankehjk negatief 
effect van een langere duin van de arbeidsspartidpatie van ouderen op de 
vruchtbaarheid, dan is de condusie dat de hypothese van een negatief effect 
van een langere derde levensfase op de vruchtbaarheid moet worden verwor
pen. 

Interpretatie 
Er is een interpretatie denkbaar waardoor de aanvankehjke hypothese gehand
haafd kan worden, en er toch een positief (maar wel tijdehjk) effect is op de 
vruchtbaarheid van een lage arbeidspartidpatie door ouderen. Het is mogehjk 
dat men bij de planning van de levenscyclus rekening houdt met het vroeger 
begin van de derde levensfase, en daardoor hetzelfde aantal kmderen m een 
kortere periode krijgt. In landen waar er een sterke daling van de arbeidsparti
cipatie op oudere leeftijd is, zou de vruditbaarheid minder sterk dalen. Hier
door kan dan ook een negatief effect op de vruchtbaarheid ontstaan van een 
relatief hoge arbeidspartidpatie op oudere leeftijd. Of deze gang van zaken 
zich voordoet, bhjkt als de landen met een lagere arbeidspartidpatie van 
ouderen en een hogere vruchtbaarheid m de toekomst hetzelfde of een lager 
vruchtbaarheidsniveau krijgen, als landen die nu een hogere arbeidspartidpatie 
en een lagere vruchtbaarheid hebben. Bij voorbeeld in Frankrijk is de arbeids
partidpatie van ouderen laag, is er een sterke daling van deze partidpatie maar 
is de vruchtbaarheid relatief hoog. Op termijn zou de vruchtbaarheid hier 
sterker moeten dalen dan in andere landen. In dit geval zou de oorspronkeUjke 
hypothese niet verworpen hoeven te worden. Deze interpretatie, die kan leiden 
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tot handhaving van de oorspronkehjke hypothese over het effect van de derde 
levensfase, is tamehjk gecomphceerd. 
Het is minder mgewild^eld de oorspronkehjke hypothese te verwerpen. De 
interpretatie is dan als volgt. De arbeidsparticipatie maakt het niet gemakkehjk 
verzorgings- en opvoedingstaken te vervuUen voor kinderen. Het bestaan van 
een sociale norm van doorwerken op oudere leeftijd voor een deel van de 
bevolking, leidt dan tot een negatief effect op de vruchtbaarheid. Het effect op 
de vruchtbaarheid van arbeidsparticipatie op oudere leeftijd door vrouwen en 
mannen is dan niet wezenhjk anders dan het effect van arbeidsparticipatie van 
vrouwen in de tweede levensfase. De arbeidsparticipatie verzwaart de draaglast 
en leidt tot conflict tussen de verwachtingen die aan de verschillende sociale 
posities worden gesteld. Het is duidehjk dat deze interpretatie alleen van 
toepassing is voor de ontwikkehngen in de afgelopen decennia. Voorheen was 
het zeer goed mogeUjk arbeidspartidpatie op oudere leeftijd en een hoger 
kindertal te combineren. In strijd met deze interpretatie is echter dat er geen 
duidehjk stijgende positieve mvloed is van de verlenging van de duur van de 
derde levensfase op de vruchtbaarheid. 
Een en ander leidt tot de condusie dat de duur van de derde levensfase 
waarschijnhjk niet relevant is voor het niveau van de vruchtbaarheid. De 
belangrijkste factoren moeten worden gezocht in de tweede (en eerste) levens
fase. Ook als de derde levensfase geen invloed heeft op de genoemde boven
grens, kan deze bovengrens nog wel bestaan. Ui t de feitehjke ontwikkehngen in 
de leeftijd van vrouwen, waarop hun kinderen worden geboren, bhjkt dat er 
een sodale norm is die een maximale leeftijdsgrens voorschrijft. Deze leeftijd 
ligt aanzienUjk lager dan de biologische leeftijdsgrens, die overigens in deze 
eeuw is gestegen'. Er ontstaat bmnen de tweede levensfase een differentiatie; 
een sodale norm dat er een lege-nestfase is in de tweede levensfase. I n de 
lege-nestfase kan de herintreding van vrouwen in de arbeidsmarkt plaatsvinden, 
hetgeen in prindpe weer leidt tot een hogere arbeidspartidpatie op oudere 
leeftijd (en dus tot een negatieve samenhang tussen arbeidspartidpatie en 
vruchtbaarheid). De verklaring voor het ontstaan van de lege-nestfase is te 
vinden in de ontwikkelingen in de eerste levensfase^. Een aanvuUende verkla
ring, die hier niet is onderzocht, bestaat uit de verklaring door de risico's voor 
de gezondheid, die men ervaart bij het op latere leeftijd, in de tweede levensfa
se, krijgen van kinderen. Dit hoeft echter geen onafhankeUjke factor te zijn, 
maar kan een legitimering zijn van de bestaande sodale norm ten aanzien van 
de maxunale leeftijd. 

'ae tabel 3.33. 

^ e paragraaf 4.4.2.1. 
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4.43 Verklaring van de daling van de vruchtbaarheid op de langere termijn 

Graf iek 4.1: Totaal v ruch tbaa rhe idsc i j f e r 
en gemiddeld k inder ta l per v rouw 

>̂ 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 
b) 1865 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 

tot. v ruch tbaarhe id ~ l — gem. k inder ta l 
a) ka lender jaar 

Bron: bew. gegevens CBS en Festy, 1979. 
b) geboor te jaar v rouwen 

Grafiek 4.1 geeft een beeld van de ontwikkehngen in de vruchtbaarheid op de 
lange termijn in Nederland. Ui t deze grafiek bhjkt dat de vruchtbaarheid 
ondanks aanzienhjke schommehngen daalt. Deze daling van de vruchtbaarheid 
heeft zich in geheel West-Europa voorgedaan. I n vergehjking met andere 
landen is de dahng m Nederland echter aanvankehjk minder groot geweest, 
maar is deze sinds 1965 wel relatief groot. I n verband met de beschikbaarheid 
van gegevens is de analyse in deze paragraaf beperkt tot de ontwikkeüngen op 
de lange termijn in Nederland. 
De daling van de vruchtbaarheid is niet verwonderUjk als de ontwikkeling van 
het gemiddeld kindertal per generatie wordt bezien. Di t daalt van 5 kinderen 
van de generaties die omstreeks 1860 zijn geboren naeu" ruim twee kinderen van 
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de generaties die omstreeks 1945 zijn geboren. De volgende twee verschijnselen 
vragen nu om nadere analyse: 
- de dalende tendens in de vruchtbaarheid, die verband houdt met een dalend 

kindertal per generatie. Deze dalende tendens is het belangrijkste onder
werp in de analyse; hierop hebben de hypothesen, over de invloed van 
veranderingen in de levenscyclus, betrekking die voorafgaand aan deze 
paragraaf zijn getoetst met gegevens over de afgelopen dertig jaar: 

- de sterke schommelingen in de vruchtbaarheid: de stij^ng na de Tweede 
Wereldoorlog en de daling na 1965. De fluctuaties m de vruchtbaarheid 
kimnen andere verklaringsfactoren hebben dan de dalende tendens op de 
lange termijn. Getracht zal worden ook deze fluctuaties met veranderingen 
in de levenscydus in verband te brengen. 

In de afgelopen honderd jaar heeft zich een daling voorgedaan van de vrucht
baarheid. Deze daling was echter niet een continu proces. Na de Tweede 
Wereldoorlog ontstond er een geboortengolf. In de afgelopen dertig jaar daalt 
de vruchtbaarheid echter weer sterk. In de voorafgaande paragrafen is vooral 
mgegaan op het laatste, de daling van de vruchtbaarheid in de afgelopen dertig 
jaar. Deze daling is te beschouwen als een voortzetting van de tendens in de 
ontwikkeling van de vruchtbaarheid in de afgelopen honderd jaar. Het hypothe
tische uitgangspunt van deze paragraaf is dat er geen afwijkende verklaring 
nodig is van de meest recente ontwikkelingen, ten opzichte van de verklaring 
van de daling sinds het einde van de vorige eeuw. Zowel de lange-termijndalmg 
van de vruchtbaarheid, als de meest recente sterke Haling van de vruchtbaar
heid, kunnen uit dezelfde factoren worden verklaard. 
De verklarende factoren zijn afgeleid uit een analyse van de ontwikkehngen in 
de afgelopen dertig jaar. Een hypothese over de invloed van de onderwijs
partidpatie is bevestigd. Dit geldt ook voor de invloed van de arbeidspartidpa
tie van vrouwen. Een hypothese over het effect van een langere duur van de 
derde levensfase is, met enig voorbehoud, verworpen. Dit voorbehoud heeft te 
maken met het beperkte aantal waarnemingen waarop deze condusie is geba
seerd. Te onderzoeken valt nu, of de eerste twee factoren inderdaad een 
bevredigende verklaring kunnen bieden van ontwikkelingen in de afgelopen 
honderd jaar. 

De veranderingen aan het einde van de negentiende eeuw 
Op de lange termijn daalt de vruchtbaarheid. Deze daling zet zich voort 
ondanks schommelingen in geboortendjfers. De daling van de vruchtbaarheid is 
in Frankrijk aan het einde van de 18e eeuw begonnen. In andere Westeuropese 
landen hgt het aanvangstijdstip van de daling later, namehjk omstreeks 1870. 
Rond deze tijd ontstond de demografische transitie. De voorafgaande daling 
van het sterftedjfer werd gevolgd door een daling van het geboortendjfer. 
Frankrijk was het eerste land in Europa met een dalende vruchtbaarheid. Deze 
ontstaat hier echter niet na een daling van de sterfte'. 
Ten aanzien van de invloed van de ontwikkehngen in de eerste levensfase is het 
van belang te wijzen op het effect op de levenscyclus van het westerse gezinsty-

'Zie paragraaf 4.2.1. 
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pe van een nucleair gezinsverband. In dit type wordt relatief veel aandacht 
gegeven aan de opvoeding, wat mede vereist is in verband met het latere 
zelfstandig functioneren. Tegen het einde van de vorige eeuw werden er steeds 
hogere eisen aan de opvoeding gesteld. De levenscyclus veranderde hierdoor. 
Men was zich er omstreeks de eeuwwisseling ook van bewust dat dit gevolgen 
had voor het aantal kinderen. In discussies in de Nederlandse vakbewe^ng 
legde men duidelijk een verband tussen het aantal kinderen en de kwaliteit van 
het bestaan\t ontwikkelingsniveau van de bevolking door onderwijs steeg. 
Bij een vergelijking van de onderwijspartidpatie van de twintigste eeuw met het 
overeenkomstige gegeven in de negentiende eeuw blijkt het volgende. Er waren 
in de verschillende landen periodes van daling in de participatie. Bij voorbeeld 
ontstond er in Engeland tijdens de industrialisering een zekere ontscholing. 
Deze periodes van daling hebben echter niet kunnen verhinderen dat in het 
algemeen er een aanzienlijke stijging in de onderwijspartidpatie is geweest̂ . 
De stijgende onderwijspartidpatie in de afgelopen honderd jaar is een teken 
van een toenemende aandadit voor opvoeding en zorg voor kinderen, een 
stijging in aandacht die niet meer beperkt was tot enkele sodale milieus maar 
steeds algemener werd. Deze ontwikkeling heeft er voored de laatste dertig jaar 
toe geleid dat er een sterke verlening van de duur van de verantwoordelijkheid 
van het ouderUjk gezin voor kinderen in de transitieperiode ontstaat. 
Nu is het feit dat in de laatste honderd jaar ouders veel aandacht aan opvoe
ding en zorg van kinderen gaven, geen nieuw historisch verschijnsel. In de 
westerse traditie krijgt de maatschappelijke voorbereiding veel aandacht. Er 
ontstond, over een periode van verscheidene eeuwen, een groeiende aandacht 
die mede te maken had met de toenemende alfabetisering die overigens zelf 
ook het resultaat was van het gewicht dat werd gehecht aan de opvoedmg. Men 
kan zich voorstellen dat een dergelijk continu proces niet een continu negatief 
effect had op de vruchtbaarheid. Er moest een zekere tijd overheen gaan, een 
bepaalde graad van alfabetisering moest zijn ontstaan, voordat een keerpunt 
werd bereikt; een keerpunt waarop het vruchtbaarheidsniveau ^mg dalen. 
Aan het einde van de vorige eeuw werd kennelijk een dergelijk keerpunt 
bereikt. Er werd toen een zodanige opvoeding als sociale norm gesteld, dat 
deze norm een negatief effect kreeg op de vruchtbaarheid. Het was sinds die 
tijd overigens ook mogelijk deze opvoedii^ te bieden aan een beperkt aantal 
kinderen, doordat de sterfte gedaald was. Men liep niet meer het risico bij een 
verdere beperking van de huwelijksvruchtbaarheid, dat men uiteindelijk alle 
kinderen zou verliezen. Overigens was de daling van de sterfte geen noodzake-
Ujke voorwaarde, zoals uit de ontwikkeling in Frankrijk bleek. Het niveau van 
de sterfte houdt hoogstwaarschijnHjk mede verband met het ontwikkelings
niveau van de bevolking. De daling van de sterfte en de stijging van de levens
verwachting spelen ook op een andere manier nog een rol. Sinds het einde van 
de negentiende eeuw werd het mogeUjk de levensloop te plannen. Dit kan 

Van Praag, 198S. 

^Tic paragraaf 3.2.4. 

^Zie hierover hoofdstuk 2. 
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leiden tot het ervaren van de verzorgings- en opvoedingstaken als een grotere 
last'. 
Er zijn twee wegen waarlangs de onderwijsparticipatie de vruchtbaarheid 
negatief beïnvloedt. Naast de hiervoor besproken taakbelasting is er ook een 
invloed via het uitstel van de gezinsfase in de tweede levensfase. Deze tweede 
weg kan de ontwikkehng in de afgelopen dertig jaar mede verklaren, maar niet 
de lange-termijnont^Mkkeling in de afgelopen honderd jaar. De leeftijd van 
vrouwen bij de geboorte van hun eerste kind is nu niet hoger dan honderd jaar 
terug. Toen was deze ook niet hoger dan in de tijd hieraan voorafgaand. 

Ten aanzien van het effect van de ontwikkelingen in de tweede levensfase is een 
negatief effect aangetoond voor de afgelopen dertig jaar van de participatie van 
vrouwen in betaalde arbeid. Als de ontwikkelingen op de lange termijn worden 
bezien, dan valt het op dat er schommehngen zijn geweest in de participatie 
van vrouwen in betaalde arbeid. Er is niet altijd een negatieve relatie met de 
vruchtbaarheid geweest. Eerder is in Nederland zelfs een daling in deze 
participatie gepaard gegaan met een daling van het gemiddelde kindertal. In 
Nederland is in de afgelopen honderd jaar, zoals ook in andere Westeuropese 
landen het geval is geweest, het belang van het gezm in de levenscyclus toege
nomen. Aan het einde van de negentiende eeuw werd deze ontwikkeling ook 
gesteund door overheidsbeleid en door de kerken. Er ontstond toen een daling 
van het aantal werkende gehuwde vrouwen van 35% naar 25% tussen 1889 en 
1899. De aandacht voor huishouding, zorg en opvoeding nam verder toe; 
tegehjkertijd werden de gezinnen kleiner^. Het laatste is dus in tegenspraak met 
de verwachtingen van een gezinspohtiek, en met de gedachte dat bij een lagere 
arbeidsparticipatie de vruchtbaarheid stijgt. Een mogehjke verklarmg is dat de 
centrale verklarende factor is gelegen in de aandacht voor opvoeding en zorg. 
Een toenemende taakbelasting van het ouderhjk gezin heeft een negatief effect 
op de vruchtbaarheid, dat versterkt wordt bij een toenemende arbeidsparticipa
tie van vrouwen. Als deze arbeidsparticipatie a£ieemt, dan bhjft nog de eerste 
factor werkzaam. De arbeidsparticipatie van vrouwen kan geen verklaring 
bieden van de omslag in de vruchtbaarheidsontwikkehng aan het einde van de 
negentiende eeuw. 
Als vraag bhjft nu nog hggen, hoe de bijzondere ontwikkehng van de vrucht
baarheid in Nederland in de afgelopen honderd jaar is te verklaren. Het 
bijzondere is niet gelegen m de daling van de vruchtbaarheid, maar wel in het 
aanvankehjke achterbhjven van deze dahng bij de ontwikkelingen in andere 
landen. Als we de huwehjksvruchtbaarheid bezien dan kan volgens Van Poppel 
het volgende beeld gegeven worden^. Zoals ook in andere Westeuropese landen 
ging m Nederland smds de jaren tachtig van de vorige eeuw de huwehjksvrucht
baarheid dalen. De dahng ging echter langzaam; pas na 1905-1909 zette een 
sneUere dahng m die tot een emde kwam in de jaren 1935-1939. Na een korte 

'Zie ook de paragrafen 3.3.3.3 en 4.3.4.2. 

^ e Regt, geciteerd in De Gier, 198S, blz. 114. 

V a n Poppel, 1981, blz. 30. 
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periode van toeneming ontstond een stabilisatie die pas in de jaren 1965-1969 
wordt doorbroken. Pas op dat moment heeft de Nederlandse huwehjksvrucht
baarheid een niveau dat m andere Westeuropese landen al in de jaren twintig 
en dertig gebruikehjk was. Nederland had in 1935-1939 een gemiddeld kindertal 
van 2,88 per gesloten huwehjk. I n dezelfde tijd kende Noorwegen een huwe
hjksvruchtbaarheid van 2,14. Voor Zweden en Zwitserland waren deze cijfers 
respectievehjk 1,75 en 2,01. 
Hoe is dit verschil tussen Nederland en andere Westeuropese landen nu te 
verklaren? De onderwijsparticipatie in Nederland was in de vorige eeuw en in 
de loop van deze eeuw niet opmerkehjk veel lager dan in andere landen'. Het 
was niet zo dat m Nederland adolescenten m de tweede levensfase eerder 
begonnen aan de gezinsfase dan in andere landen. Di t zou een hogere huwe
hjksvruchtbaarheid kunnen verklaren. Kennehjk werd in Nederland in het 
huwehjk minder aan geboortemegeling gedaan. Dit kan men zien, gegeven de 
hier mede aangehouden verklaring van de vruchtbaarheid uit de verhouding van 
draaglast en draagvermogen van het ouderhjk gezin, als een gevolg van een 
minder grote d ra^as t door de opvoeding. Dit zou weer de uitkomst kunnen 
zijn van minder hoge eisen aan de opvoeding en disdplinering van kinderen, 
hiermede is echter de relatief hoge onderwijspartidpatie in tegenspraak, maar 
ook van een traditioneel positieve instelling ten opzichte van kinderen. Hier
door zou men de opvoedingstaak minder als een last kunnen ervaren. Volgens 
Schama zou het laatste in de zeventiende eeuw al het geval zijn geweest^. Het 
is echter niet goed mogehjk hier zekerheid over te verkrijgen. De bronnen over 
het dagehjks leven van de Nederlander in vroeger tijd zijn schaars; Schama 
moet sterk steimen op opvoedkundige hteratum en culturele uitingen (schilde
rijen bij voorbeeld). Bovendien is met deze verklaring weer de relatief sterke 
daling van de vruchtbaarheid in Nederland in de periode na 1965 in strijd. 
De ongewone ont^^ikkeling van de vruchtbaarheid in Nederland kan niet 
verklaard worden uit ontwikkehngen in de levenscydus. Voor alle duideUjkheid: 
ook voor Nederland is de lange-termijnontwikkeling van daling van de vrucht
baarheid hier wel in hoge mate uit te verklaren, ^ e e n de verklaring van de 
latere start van Nederland is nog onduidehjk. Hier bhjft dan toch enige ruimte 
voor een verklaring van de vertraging in de daling door godsdienstige opvattin
gen over sexuahteit en kindertal, die zich minder snel dan in andere landen 
aanpassen aan de gewijzigde levenscydus. Di t laatste kan het resultaat zijn van 
de controle op sexuahteit door confessionele groeperingen die smds het emde 
van de vorige eeuw poütieke invloed verwierven en mede hierdoor een sterke 
controle uitoefenden op de beschikbaarheid van middelen voor geboortenrege
ling^. Op het moment dat de daling van de vruchtbaarheid inzette, ontstond er 
dus een rem op deze daling door de stijgende pohtieke invloed van godsdiensti
ge groeperingen. 

Zie paragraaf 3.2.4. 

^Schama, 1988, blz. 480 e.v.. 

^Zie bijvoorbeeld Hofstee, 1985, blz. 223 e.v. 
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De geboortengolf en de omslag in de tweede helft van de jaren zestig 
De geboortengolf van na de Tweede Wereldoorlog ging eerst gepaard met een 
stijgend aantal huwelijken in de hogere leeftijdscategorieën. Vervolgens bleef 
de frequentie van huwehjkssluitingen hoog door een daling van de gemiddelde 
huwehjksleeftijd. Meer vrouwen kregen kinderen en toen de huwehjksleeftijd 
daalde kregen veel vrouwen op jongere leeftijd kinderen. Deze geboorten, 
gevoegd bij de geboorten uit oudere vrouwen waarvan het gezin nog niet is 
voltooid, leidden tot het ontstaan van een geboortengolf. Er ging echter 
uiteindehjk geen malthusiaans effect uit van de daling van de huwehjksleeftijd. 
Het effect van de daling van de huwehjksleeftijd werd uitemdehjk gecompen
seerd door de toepassmg van geboortemegehng. Een verklaring van het ont
staan van de geboortengolf is de volgende. Er is een voortdurende s t i j ^ g in de 
onderwijsparticipatie van adolescenten. Dit bhjkt uit het navolgende overzicht 
van Nederland (zie tabel 4.15). Voor andere landen zijn ongetwijfeld vergeUjk-
bare overzichten op te steUen, hoewel deze misschien niet aUe een zelfde grote 
continuïteit in de stijging zuUen laten zien. 

Tabel 4.15: Percentages adolescenten die volledig dagonderwijs volgen in de periode 1930-1975 in 
Nederland 

Percentages van de Percentage van de 
12-18-jarigen in: 18-25-jarigen in: 
beroeps algemeen wetenschappelijk 
onderwijs voortgezet onderwijs 

Jaar onderwijs 

1930 5,6 10,7 1,1 
1940 8,4 14,4 1,2 
1945 14,3» 17,3 1,7 
1950 14,6 19,1 2,3 
1960 234 29,6 3,1 
1965 25,4 31,1 4,0 
1975 37,2 45,3 6,6 

a dit cijfer heeft betrekking op 1947. 
Bron 
Centraal Bureau voor de Statistiek, 1899-1979. Tachtig jaar statistiek in tijdreeksen; 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1979. 

Er was voorafgaand aan de geboortengolf geen breuk in de onderwijsparti
cipatie. Dit betekende dat er een voortdmend toenemende druk op het ouder
hjk gezin was met een negatief effect op de vruchtbaarheid. Niettemin kon de 
vruchtbaarheid toenemen. Dit is na de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Het 
tijdstip in de levenscyclus van ouders van de geboorte van kinderen veranderde 
in de periode van wederopbouw, waarin veel jongeren relatief jong aan de ge
zinsfase begonnen. Dit was toen mogehjk doordat een groot deel van hen nog 
niet was begonnen aan een lange opleiding. Bovendien schiepen de economi
sche omstandigheden en sociale zekerheid gunstige condities, die het meer dan 
voor de Tweede Wereldoorlog mogehjk maakten een gezm te stichten. Zo 
hield de geboortengolf lange tijd aan. Na de piek m de eerste jaren na 1945 
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bleef de vruchtbaarheid relatief hoog tot het midden van de jaren zestig. Pas 
sinds 1960 volgt het grootste deel van de 12-18-jarigen dagonderwijs. Hier gaat 
smdsdien een merkbaar negatief effect op de vruchtbaarheid van uit. De 
ontwikkeling van een daling van het gemiddelde kindertal zet zich voort en de 
"timing" van de geboorten verandert weer, men krijgt kinderen op latere 
leeftijd. Pas op latere leeftijd, na een relatief langdiuige scholing, is men in 
staat een gezin te beginnen. Een en ander heeft een dalend vruchtbaarheidscij
fer tot gevolg. Uiteindehjk past de daling na de geboortengolf in de lange-
termijnontwikkeling. De daling is echter relatief groot geweest, naar een zeer 
laag gemiddelde dat voorheen niet eerder is voorgekomen. Di t is het resultaat 
van een nog voortgaande stijging in de eisen aan de maatschappehjke voorbe
reiding. Dat tegehjkertijd met het ontstaan van het massa-onderwijs "de pil" 
beschikbaar kwam, heeft misschien de snelheid van de daling van de vrucht
baarheid versterkt maar is voor het uitemdehjke aantal geboorten per generatie 
niet essentieel. 

Een alternatieve verklaring van de daling van de vruchtbaarheid op de lange 
termijn 
Er is een alternatieve verklaring waarvoor hier niet is gekozen. In verscheidene 
demografische studies wordt de visie verdedigd dat er zich sinds 1965 funda
mentele veranderingen hebben voorgedaan in het vruchtbaarheidsniveau, de 
huishoudensstructuur en maatschappehjke normen en waarden'. Na 1965 is de 
vruchtbaarheid gedaald beneden het vervangmgsniveau. Dit verschijnsel brengt 
men m verband met veranderingen in de huishoudensstructuur, m het bijzonder 
het toenemende samenwonen, en met culturele veranderingen zoals deze 
worden gemeten in survey-onderzoek^. Ui t deze studie bhjkt dat veranderingen 
m de levenscyclus zowel het vruchtbaarheidsniveau in de afgelopen dertig jaar 
als in de afgelopen honderd jaar kmmen verklaren. De daüng van de vrucht
baarheid sinds het midden van de jaren zestig sluit aan op de daling die al 
lange tijd gaande is, en die verklaard kan worden door een toenemende 
taakbelasting van het ouderhjk gean. De ontwikkehngen smds het midden van 
de jaren zestig zijn niet afwijkend van de tendens op de lange termijn. Di t is 
wel het geval ten aanzien van de hoge vruchtbaarheid van na de Tweede 
Wereldoorlog tot aan het midden van de jaren zestig. Deze periode is een 
bijzondere geweest; deze was afwijkend ten opzichte van de voorafgaande en 
volgende perioden. Deze afwijking ontstond door een tijdeüjke verandering in 
de levenscyclus: een daüng van de leeftijd van het begm van de gezinsfase. De 
veranderingen smds het midden van de jaren zestig zijn niet opmerkehjk als 
men deze beziet in het perspectief van de veranderingen in de levenscyclus. Dit 
geldt voor het vruchtbaarheidsniveau, maar ook voor het verschijnsel van het 

'Zie bijvoorbeeld Van de Kaa, 1987; en Schmid, 1988. 

^Bij voorbeeld Van de Kaa (1987, blz. 7 e.v.) noemt een publikatie van Inglehart, die op grond 
van de beantwoording van vragen in enquêtes de conclusie trekt dat het materialisme vermindert. 
Zie (Inglehart, 1981). Afgezien van de vraag of dergelijk onderzoek een valide beeld geeft van 
culturele veranderingen (zie paragraaf 1.3) is het niet duidelijk waarom in een postmaterialisti-
sche samenleving de vruchtbaarheid zou moeten dalen en niet, wat meer voor de hand zou 
Uggen, zou stijgen. 
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toenemende samenwonen. Het samenwonen vervangt de levensfase waarin 
adolescenten in een ander huishouden gaan wonen om hier te werken of in de 
leer te gaan. Voor volwassenen die samenwonen verschilt hun huishoudens-
vorm niet of nauwehjks met de huwehjkse staat: de beide samenwonenden 
hebben dezelfde onderlinge verwachtingen (bijvoorbeeld de norm van monoga
mie) als gehuwden. Een mogehjk verschil is dat het draagvermogen van dit 
type gezinshuishouden bij de opvoeding en verzorging van kinderen kleiner is'. 
In de hoofdstukken twee en drie is uitvoerig ingegaan op de veranderingen in 
de posities m de privésfeer, die niet groot bleken te zijn. Er zijn wel aanzien
hjke veranderingen m de dum van de bezetting van sociale posities in de 
privésfeer. Er is bij voorbeeld een langdurige derde levensfase ontstaan. Door 
het verschil in levensverwachting van vrouwen en mannen zijn eerstgenoemden 
vaak aUeenstaand. Door de lange opleidingsduur en de late economische 
onafhankehjkheid wonen veel jongeren aUeen, of wonen aj samen, en beginnen 
zij laat aan een gezin. Bij een transversale waarneming van de huishoudens
structuur hjkt het dan of in de privésfeer sianzienhjke veranderingen hebben 
plaatsgevonden en dat het gezmshuishouden zijn betekenis voor individu en 
samenleving verhest. Bij een analyse vanuit het perspectief van veranderingen 
in de levenscyclus bhjkt echter dat dit niet het geval is. 

4.5 Conclusies over de effecten van veranderingen in de levenscyclus op de 
vruchtbaarheid 

De bevolkingen van Westeuropese landen zijn de afgelopen dertig jaar sterk 
verouderd. Deze veroudering is in hoofdzaak het gevolg van een dalende 
vruchtbaarheid. Het vruchtbaarheidscijfer geeft de verhouding weer tussen het 
geboortencijfer in een bepaald jaar en het aantal vrouwen dat in dat jaar tot de 
vruchtbare leeftijdscategorieën behoort. Het vruchtbaarheidscijfer is de directe 
uitkomst van het aantal kinderen dat vrouwen krijgen, van de tijdstippen 
waarop zij deze krijgen en van het aimtal vrouwen dat kinderloos bhjft. Het 
betreft hier drie soorten ontwikkehngen die onderhng verband houden, en die 
bovendien alle drie door de levenscyclus beïnvloed worden. I n het verlengde 
van het krijgen van een kleiner aantal kinderen, ligt ook de mogeUjkheid van 
het kinderloos bhjven door de genoemde sociale factoren. Het is duidehjk dat 
de leeftijdsgrenzen voor het krijgen van kinderen tegehjkertijd het aantal 
kinderen mede bepalen. 
De hypothesen over de invloed van de levenscyclus hebben betrekking op aUe 
drie ontwikkelingen. De invloed van de onderwijsparticipatie gaat zowel via het 
aantal kinderen dat men krijgt als gevolg van de verhouding draaglast en 
draagvermogen, als via de verandering van het tijdstip waarop men het eerste 
en laatste kind krijgt. De invloed van de tweede levensfase gaat hypothetisch 
via het aantal kinderen, terwijl wat betreft de invloed van de derde levensfase is 
gewezen op een mogehjk effect van sociale normen over de bovengrens van de 
leeftijd om kinderen te krijgen. 

'Zie paragraaf 3.33.2. 
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Na de Tweede Wereldoorlog heeft zich een ontwikkehng voorgedaan van een 
stijging van de vruchtbaarheid: de geboortengolf. In de afgelopen dertig jaar is 
de vruchtbaarheid echter sterk gedaald, waarbij er wel duidehjke verschiUen 
zijn tussen landen in het tempo van de dahng. De ontwikkelingen na de 
Tweede Wereldoorlog bhjken geen bhjvende verstoring van de tendens in de 
afgelopen honderd jaar op te leveren. Er is m de meeste Westeuropese landen 
een lange-termijnontwikkehng gaande van een dalende vruchtbaarheid sinds het 
einde van de vorige eeuw. In Frankrijk daalt de vruchtbaarheid echter al sinds 
het emde van de achttiende eeuw. De verandermgen sinds het einde van de 
vorige eeuw zijn te typeren als een demografische transitie. Voorafgaand aan 
deze tijd zijn zowel het sterftecijfer als het geboortencijfer hoog. In de loop van 
de vorige eeuw ontstaat er een overgang naar een demografisch nieuwe 
situatie. Het sterftecijfer daalt. Aan het einde van de vorige eeuw is het 
sterftecijfer laag, maar is het geboortencijfer nog hoog. Smdsdien is ook het 
geboortencijfer gaan dalen. Deze beschrijving is grof, niet aUe demografische 
verschijnselen passen hierin. In Frankrijk gaat de daling van het sterftecijfer 
hoogstwaarschijnhjk niet vooraf aan de daling van het geboortencijfer. Ook 
doet de beschrijving volgens het begrip van de demografische transitie geen 
recht aan schommelingen op de korte termijn in de vruchtbaarheid. 
Deze studie zoekt de oorzaken van de daling van de vruchtbaarheid in verande
ringen in de levenscyclus. De hypothetische variabelen zijn: de duur van de 
onderwijsparticipatie in de eerste levensfase en de participatie van vrouwen en 
ouderen in betaalde arbeid. 

De invloed van veranderingen in de eerste levensfase 
De duur van de onderwijsparticipatie is een indicatie van de duur van de 
betrokkenheid van het ouderhjk gezin bij de verzorging en de opvoeding van 
kinderen. Door een toenemende duur van het onderwijs neemt de taakbelasting 
van het gezin toe. Een verandering van maatschappehjke normen inzake het 
kindertal, leidend tot een vermindering van het aantal kinderen in het gezin, is 
dan een aanpassing die noodzakehjk is om aan de gestelde eisen te kunnen vol
doen. In vergehjking met vroeger tijd is de duur van de verantwoordehjkheid 
van ouders voor kinderen in verhouding tot hun levensduur wel korter gewor
den, maar deze is van aard veranderd. Nu moeten vaker dan vroeger oudere 
kinderen worden verzorgd en opgevoed, waarbij aan hogere eisen moet worden 
voldaan. Er is nog een andere factor. De draaglast die een bepaald aantal 
kinderen oplevert, is mede afhankehjk van de levenscyclus. Sinds het einde van 
de negentiende eeuw is een zekere planning van de levensloop mogehjk. 
Hoogstwaarschijnhjk leidt dit tot de ervaring van een verzwaring van verzor
gings- en opvoedingstaken. 
Bovendien heeft de verlengmg van de onderwijsduur het effect van een andere 
fasering van de posities in de tweede levensfase. Voorheen werden arbeidsposi-
ties reeds voorafgaand aan de tweede levensfase in de adolescentie bezet. De 
positie van ouder werd bij de huwehjkssluiting aan het begin van de tweede 
levensfase mgenomen. Dit verandert nu. In het algemeen bezet men nu eerst 
de positie van partner en tegehjkertijd of later de positie van kostwinner. De 
positie van ouder wordt soms veel later ingenomen. Men is op latere leeftijd 
maatschappehjk volwassen, dat wi l zeggen in staat zelf een gezin te stichten. 

Ik 
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Hierdoor krimpt de periode dat men kinderen kan krijgen in. Dit heeft een 
negatief effect op de vruchtbaarheid. 
Tot zover de theoretische samenhang. Bij toetsing van de hypothesen door 
onderhnge vergehjking van gegevens over de bestudeerde landen in de afgelo
pen dertig jaar bÜjkt het volgende. Er is een sterk negatief verband tussen de 
onderwijspartidpatie en de vruchtbaarheid. Dit verband bhjkt nader geïnterpre
teerd te kunnen worden via de toenemende taakbelasting van het ouderhjk 
gezin en via een uitstel van het begin van de gezmsfase in de tweede levensfase. 
De ontwikkelingen op de langere termijn m de afgelopen honderd jaar zijn ook 
uit veranderingen in de levenscydus in de eerste levensfase te verklaren. De 
toenemende aandacht voor zorg en opvoeding van kinderen aan het einde van 
de vorige eeuw was geen nieuw verschijnsel. Wel nieuw was de vertaling die 
deze aandacht kreeg m een sterk stijgende onderwijspartidpatie. Deze parti
dpatie was overigens voorheen ook al relatief hoog, maar deze overschreed 
kennehjk op een zeker moment (het emde van de negentiende eeuw) een 
bepaalde kwantitatieve grens, waarna een negatieve invloed op de vrucht
baarheid merkbaar werd. In de afgelopen dertig jaar verschuift het b e ^ van 
de gezinsfase naar een hogere leeftijd. Deze ontwikkeling is mede een verkla
ring van de ontwikkelingen in deze periode, maar niet van de daling in de 
vruchtbaarheid in de afgelopen honderd jaar. Op de lange termijn bezien is er 
een continuïteit in de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen. 
De algemene tendens in de vruchtbaarheid is nu wel verklaard uit veran
deringen in de levenscydus, maar het afwijkende patroon van Nederland van 
een achterbhjven van de daling van de vruchtbaarheid in de jaren voorafgaand 
aan 1965 kan niet geheel hieruit verklaard worden. Hier bhjft dan nog enige 
ruimte voor een verklaring van de vertraging in de dahng door een remmende 
werking van levensbeschouwehjke invloeden die zich nünder snel dan in andere 
landen aanpassen aan de gewijzigde levenscydus. 
De geboortengolf is ontstaan bij een stijgende onderwijspartidpatie. Er was 
voorafgaand aan de geboortengolf geen breuk in de onderwijspartidpatie. D i t 
betekent dat er een voortdurend toenemende druk op het ouderhjk gezin was, 
met een negatief effect op de vruchtbaarheid. Niettemin kon de vruchtbaarheid 
toenemen. Di t is na de Tweede Wereldoorlog gebeurd. In de periode van 
wederopbouw begonnen veel jongeren relatief jong aan de gezinsfase. Di t was 
mogehjk doordat een groot deel van hen nog geen lange opleidingsfase is 
begonnen. Ook schiepen de economische omstandigheden en sodale zekerheid 
gunstige condities, waardoor het mogeUjk was op jongere leeftijd een gezm te 
stichten. 
Er was toen nog ruimte voor een Haling van de huwehjksleeftijd en van de 
leeftijd waarop men begmt aan de gezmsfase, doordat er nog geen massa-
onderwijs was. Pas sinds 1960 volgt het grootste deel van de 12-18-jarigen 
dagonderwijs. Hier gaat sindsdien een merkbaar versterkt negatief effect op de 
vruchtbaarheid van uit. De daling van het gemiddelde kindertal zet zich voort 
en het tijdstip van de geboorte van het eerste kind verandert weer, men krijgt 
kinderen pas op latere leeftijd. Pas op latere leeftijd, na een relatief langdiuige 
scholing, is men in staat een gezin te beginnen. Een en ander heeft een dalend 
vruchtbaarheidsdjfer tot gevolg. 
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De invloed van veranderingen in de tweede levensfase 
De arbeidsparticipatie van vrouwen leidt tot een vemnndering van het draag
vermogen van het ouderhjk gezin, gegeven andere kenmerken in de tweede 
levensfase. Het laatste ver^jst naar het gehjk bhjven van de rolverwachtingen 
ten opzichte van mannen, en naar de betrekkehjk geringe capaciteit m de 
omgeving van het gezin om taken van zorg en opvoeding over te nemen. Op 
deze wijze heeft een stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen hypothetisch een 
negatief effect op de vruchtbaarheid. 
Tot zover de theoretische samenhang. Bij toetsing van de hypothesen door 
onderlinge vergehjking van gegevens over de bestudeerde landen in de afgelo
pen dertig jaar bhjkt het volgende. I n de afgelopen dertig jaar is m de bestu
deerde landen de partidpatie van vrouwen in betaalde arbeid gestegen. De 
vruchtbaarheid is tegehjkertijd gedaald. Bij toetsing door onderlinge vergehj
king büjkt er een negatief effect te zijn van deze arbeidspartidpatie op de 
vruchtbaarheid. Er is echter een verschil in effect dat afhankehjk is van de 
onderwijspartidpatie. Als de onderwijspartidpatie hoog is, ontstaat er een 
confüct tussen arbeidsparticipatie en moederschap, doordat de arbeidsfase en 
de gezinsfase van vrouwen eUcaar overlappen. I n landen met een lage onder
wijspartidpatie is de samenhang een andere. Aanvankehjk is er een negatief 
effect op de vruchtbaarheid, maar aan het emde van de bestudeerde periode 
wordt dit effect positief D i t laatste is te begrijpen bij het bestaan van een 
omgekeerde causale relatie, namehjk van de vruchtbaarheid op de arbeids
partidpatie. D i t is nader geïnterpreteerd als een zekere noodzaak voor vrouwen 
met gezinnen, in het bijzonder met grotere gezinnen, om bij de aanwezigheid 
van kinderen een bijdrage te gaan leveren aan het gezinsinkomen. Verder is er 
bij een korte duur van het onderwijs mogehjk voorafgaand aan de ge^nsfase 
arbeidsposities te bezetten, zodat op deze wijze arbeidspartidpatie en ouder
schap gecombineerd kunnen worden. 
Op de lange termijn bezien is het verband tussen arbeidsspartidpatie van 
vrouwen en de vruchtbaarheid niet altijd even duidehjk. Er ^ j n schommelingen 
geweest in de partidpatie van vrouwen in betaalde arbeid. Deze hebben niet 
altijd geleid tot de theoretisch verwachte effecten op de vruchtbaarheid. Een 
daling van de arbeidspartidpatie van vrouwen kan gepaard gaan met een daling 
van de vruchtbaarheid. Een mogehjke verklaring is, dat de centrale verklarende 
factor is gelegen in de aandacht voor opvoeding en zorg. Een toenemende 
taakbelasting van het ouderhjk gezin heeft een negatief effect op de vrucht
baarheid, dat versterkt wordt bij een toenemende arbeidspartidpatie van 
vrouwen. Als deze arbeidspartidpatie afneemt, dan bhjft nog de eerste factor 
werkzaam. 

De invloed van veranderingen in de derde levensfase 
De mate van arbeidspartidpatie van ouderen is een aanwijzing voor de duur 
van de derde levensfase. Een vermindering van de partidpatie in betaalde 
arbeid door deze leeftijdscategorie, verlengt de derde levensfase. De derde 
levensfase breidt zich niet alleen naar achteren uit, door de stijgende levensver
wachting, maar ook naar voren uit. D i t heeft onder andere het veronderstelde 
effect dat de bovengrens voor het krijgen van kinderen lager komt te Uggen, 
aanzienhjk lager dan de b io lo^che grens, die overigens in de loop van de tijd 
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wel sterk naar boven is verlegd'. Dit kan hypothetisch leiden tot kleinere 
gezinnen. 
Tot zover de theoretische samenhang. Bij toetsmg van de hypothesen door 
onderhnge vergehjking van gegevens over de bestudeerde landen in de afgelo
pen dertig jaar bhjkt het volgende. Ook onder controle van verstorende 
variabelen (onderwijsparticipatie en arbeidsparticipatie van vrouwen) is er een 
negatieve samenhang tussen een hogere arbeidsparticipatie van ouderen, dus 
van een kortere duur van de derde levensfase, met de vruchtbaarheid. Bij deze 
uitkomst is het wel nodig een voorbehoud te maken. De conclusie is op grond 
van slechts enkele vergehjkingen getrokken. Bovendien is het niet duidehjk, m 
hoeverre het effect van de arbeidsparticipatie van vrouwen respectievehjk 
ouderen goed te scheiden is op grond van de hier beschikbare gegevens. 
Als het desondanks verantwoord is te besluiten tot een negatieve samenhang 
tussen een langere duur van de arbeidsspartidpatie van ouderen en de vrucht
baarheid, dan is de conclusie dat de geformuleerde hypothese moet worden 
verworpen. Dan bhjft echter de vraag bestaan hoe dan een negatief effect van 
de arbeidsparticipatie van ouderen op de vruchtbaarheid geïnterpreteerd moet 
worden. Een mogehjk emtwoord hierop is, dat arbeidsparticipatie op latere leef
tijd het niet gemakkehjker op maakt verzorgmgs- en opvoedingstaken te 
vervuUen voor kinderen. Het bestaan van een sociale norm van doorwerken op 
oudere leeftijd voor een deel van de bevolking, leidt dan tot een negatief effect 
op de vruchtbaarheid. Een alternatieve mterpretatie is, dat de ontwikkelingen 
in de derde levensfase niet relevant zijn voor het niveau van de vruchtbaarheid. 
De ontwikkehngen in de tweede (en eerste) levensfase staan centraal. Binnen 
de tweede levensfase ontstaat een lagere bovengrens voor de leeftijd om 
kinderen te krijgen; er is steeds duidehjker een differentiatie van een gezinsfase 
en een lege-nestfase, waarbij de laatstgenoemde fase op lagere leeftijd begint. 

'Zie tabel 3.33. 



5. OMVANG VAN DE COLLECTIEVE SOCLWLE UITGAVEN* 

Schema 5,1: Deel van de analyse (zie omlijning) dat in dit 
hoofdstul< wordt behandeld 

MAATSCHAPPELIJKE ACHTERGRONDEN 

VERANDERINGEN IN DE LEVENSCYCLUS 

ï 
DEMOGRAFISCHE 
VEROUDERING 

OMVANG VAN COLLECTIEVE 
SOCIALE UITGAVEN 

5.1 Algemeen 

Veranderingen in de levenscyclus blijken invloed te hebben op het niveau van 
de vruchtbaarheid van de bevolking. Deze veranderingen hebben ook in een 
ander opzicht een grote maatschappelijke betekenis. Rechtstreeks en via de 
demogr^che veroudering, die mede ontstaat door de dalende vruchtbaarheid, 
is er hypothetisch een positief effect van deze veranderingen op de omvang van 
de collectieve sociale uitgaven. 
De maatschappelijke betekenis van de geschetste veranderingen wordt geïllus
treerd door de ansdyse van het effect op de publieke sector. Er zijn ook andere 
mogelijkheden dan door financiële gegevens om de effecten van de levenscyclus 
op de pubUeke sector te typeren. Gegevens over de omvang van het personeel 
in de dienstverlenende sector, of over de hoeveelheid regels op sociaal gebied, 
zouden dit doel ook kunnen dienen. Het gebruik van deze twee soorten 
indicatoren heeft echter een belangrijk bezwaar. Het is moeilijk vergelijkbare 
gegevens over de afgelopen dertig jaar met betrekking tot de bestudeerde 
landen te verzamelen. Financiële gegevens hebben dit bezwaar in mindere 
mate. In het kader van de samenstelling \an nationale sociale rekeningen is er 
veel werk verricht om de onderlinge vergelijkbaarheid van gegevens over 
collectieve sociale uitgaven te verbeteren. Bovendien en vooral is de keuze van 
deze indicator ingegeven door de verwachte mogelijkheden van interpretatie 
van een verband met veranderingen in de levenscyclus. 
De collectieve sociale uitgaven van verschillende landen, uitgedrukt in nationale 
geldeenheden, zijn onderling niet zonder meer vergelijkbaar. In paragraaf 1.2.3 

^Met dank aan dr. F . R . Veeneklaas voor zijn bereidheid de tekst van dit hoofdstuk kritisch te 
lezen. Van zijn suggesties voor verbetering van de formulering van enkele passages is nuttig 
gebruik gemaakt. 
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is al aangekondigd dat er twee manieren zijn om de omvang van de collectieve 
sociale uitgaven zodanig te beschrijven dat een onderünge vergelijking mogelijk 
is. Een eerste manier is de weergave van de collectieve uitgaven als een 
verhoudingsdjfer (bij voorbeeld een percentage) ten opzichte van het bruto 
binnenlands produkt. Een tweede wijze van beschrijving relateert de uitgaven 
van een land op een zeker moment aan uitgaven op een eerder tijdstip, waarbij 
dan wel een inflatiecorrectie nodig is. Dit gebeurt in deze studie door een 
berekening van de gemiddelde, jaarlijkse procentuele groei die voor inflatie 
gecorrigeerd wordt. Een vergelijking van de groeidjfers geeft antwoord op de 
vraag of veranderingen in de uitgaven, als percentage van het bruto biimen-
lands produkt, een gevolg zijn van een werkelijke verandering in deze uitgaven 
of van een verandering in het niveau van het bruto binnenlands produkt. Het 
relatieve aandeel van de uitgaven kan immers veranderen, zonder dat het 
absolute niveau verandert. Dit gebeurt bij voorbeeld als door economische 
ontwikkelingen het bruto binnenlands produkt stijgt, terwijl de collectieve 
sodale uitgaven op hetzelfde niveau büjven. 
De beschrijving van de ontwikkeling in uitgaven zou vervolgd kunnen worden 
door een economische analyse. Hoewel de literatuurstudie in dit hoofdstuk niet 
voorbij gaat aan economische inzichten, is de analyse in dit hoofdstuk niet 
economisch maar sociologisch van aard. Dit betekent dat fmandële gegevens 
over landen worden opgevat als kenmerken van sociaal-culturele entiteiten en 
niet als kenmerken van economische huishoudingen. Dit betekent ook dat de 
analyse niet zoekt naar een verklaring door nutsoverwegingen van deelnemers 
in het economisch verkeer. De aandacht gaat uit naar een verklaring uit sodale 
normen, zoals die tot uitdrukking komen in patronen van levenscyclussen in 
verschillende landen. 

Tabel 5.1 bevat een eerste overzicht van de ontwikkeling van de collectieve 
uitgaven aan sodale zekerheid. Uit deze tabel blijkt dat in de bestudeerde 
periode de omvang van de sodale zekerheid relatief zeer sterk is toegenomen. 
Dit is ook een absolute stijging omdat in dezelfde periode het bruto binnen
lands produkt ook sterk is gegroeid'. Bij een dergelijke vergelijking van het 
totaal van de sodale zekerheidsuitgaven is het een probleem dat men verschil
lend kan denken over de uitgaven die men hier wel of niet toe kan rekenen. 
Dit leidt tot twijfel over de vergelijkbaarheid van deze uitkomsten. De analyse 
is overzichtelijker na een spet^catie van de uitgaven. Ook dan blijft het de 
vraag of de uitkomsten volledig vergehjkbaar zijn, maar de vergelijkbaarheid is 
dan wel toegenomen. Bovendien is de interpretatie van een eventueel gevonden 
verband met de hypothetische causale factoren dan gemakkelijker. 

'zie tabel 5.5. 
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Tabel 5.1: Uitgaven aan sociale zekerheid voor zieken, bejaarden en gezinnen, als percentage 
van bet bruto binnenlands produkt 

1960 1970 1985 Verschil 
1960-1985 

België M , l 22,0 10,7 
Bondsrepubliek 12,0 12,7 16,1 4,1 
Denemarken 7,4 11.6 16,4 9,0 
Frankrijk 13,5 17.0 26,4 12,9 
Verenigd Koninkrijk 6,8 8,7 14,0" 7.2" 
Nederland - 17,4 27,0 -gem. 10,2 13,6 203 83 
st.dev. 2,63 3,03 5,12 3,0 

a 1984. 
b 1960-1984. 

O E C D , Historical Statistics 1960-1982; Parijs, 1984; O E C D , Historical Statistics 1960-1985; Parijs, 
1987. 

De aandacht gaat hier uit naar enkele zeer grote categorieën onder de collec
tieve sociale uitgaven, namelijk de collectieve uitgaven aan onderwijs, gezond
heidszorg en pensioenen. Nu is er een kritiek mogelijk. Namelijk, dat met deze 
beperking de aandacht verloren gaat voor enkele andere risico's waarvoor de 
burgers collectief zijn verzekerd. Paragraaf 5.3 gaat in op de achtergronden van 
de ont\\ikkeling in de omvang van de collectieve sodale uitgaven. De daar 
genoemde literatuur is niet beperkt tot de verklaring van de uitgaven aan 
onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen. Deze Uteratuur is algemener en 
heeft betrekking op het totaal van de collectieve sodale uitgaven in de verzor
gingsstaat. In het hierop volgende deel, waarin de hypothesen worden getoetst, 
is er wel aandacht voor de verzekering tegen de risico's van een gebrek aan 
onderwijs en de gevolgen van ziekte en de oude dag, maar in de analyse 
ontbreken dan verder de verzekeringen tegen de risico's van arbeidsongeschikt
heid, werkloosheid, hoge lasten voor de verzor^g van kinderen of armoede. 
Ook hiervoor zijn aanzienlijke bedragen bestemd. Bij voorbeeld in 1975 zijn in 
Nederland de volgende uitgaven gedaan: arbeidsongeschiktheidsregelingen: 5,5 
miljard; ziektewet: 4,5 miljard; werkloosheidsregeli^en: 2,8 miljard; kinderbij
slag: 4 miljard; en de bijstandwet: 3,8 miljard^ Deze uitgaven zijn echter 
relatief klein ten opzichte van de bestudeerde posten. In hetzelfde jaar zijn in 
Nederland via collectieve fondsen uitgegeven aan het onderwijs: 22,8 miljard; 
aan de gezondheidszorg: 17,5 miljard; en aan pensioenen: 26,3 miljard. Het 
Nederlandse bruto binnenlands produkt was in 1975 296 miljard gulden. 
Overigens zouden de ontwikkelingen in de eerstgenoemde, niet in de verdere 
analyse opgenomen uitgaven, gedeelteUjk ook verklaard kunnen worden uit 
demografische veranderingen en uit veranderingen in de levenscyclus. Dit geldt 
zeker voor de kinderbijslag, maar vermoedelijk ook voor de bijstandswet en de 

'sociaal en Cultureel Planbureau, 1976, blz. 68. 
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arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsregelingen. De eifhankelijkheid van de 
bijstandswet is verschillend voor mensen van verschillende leeftijden en in 
verschillende levensfasen. Eenoudergezinnen en hoogbejaarden zijn wat dit 
betreft groeperingen met hoge risico's. Een categorie met veel risico op 
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn oudere werknemers. Voor hen zijn 
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid een vroegtijdige pensionering'. Alleen 
de uitkeringen op grond van de ziektewet staan mogeUjk los van de genoemde 
causale factoren. Het gaat hier echter om een relatief kleine post. 
Met deze opsomming zijn niet alle collectieve uitgaven genoemd, die beïnvloed 
kunnen worden door veranderingen in de levenscyclus. Dit geldt niet alleen 
voor uitgaven in het kader van de collectieve sociale zekerheid, maar ook voor 
uitgaven die hier buiten vallen. Bij voorbeeld, subsidies voor bepaalde economi
sche sectoren, of voor economisch achterbUjvende gebieden, kunnen verband 
houden met een veroudering van de beroepsbevolking. Het is echter niet de 
bedoeling volledig te zijn in de behandeling van collectieve uitgaven die 
afhankeUjk zijn van veranderingen in de levenscyclus. Met de beperking tot 
enkele grote posten, nameUjk de collectieve sodale uitgaven aan onderwijs, 
gezondheidszorg en pensioenen, is het goed mogelijk de betekenis van de 
genoemde veranderingen toe te lichten. Bovendien is door een dergelijke 
beperking een internationale vergeüjking mogelijk, die voor andere soorten 
uitgaven moeiUjk of onmogelijk is. 

Inhoud van dit hoofdstuk 
In paragraaf 5.2 volgt een overzicht van de ontwikkeling in de omvang van de 
collectieve uitgaven aan onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen. Paragraaf 
5.3 heeft een verkenning van de uteratuur als onderwerp. Deze paragraaf bevat, 
na een beschouwing over algemeen-theoretische gezichtspunten enkele paragra
fen over respectievelijk economische, demografische en politieke verklaringen 
van de omvang van de collectieve sodale uitgaven. De kern van de beweringen 
in dit hteratuurdeel bevindt zich in de paragrafen over de politieke verklarin
gen, op de plaats waar de latente ftmctie van de politieke besluitvorming in de 
verzorgingsstaat aan de orde wordt gesteld. Deze latente functie bestaat uit een 
herverdeling van de opbrengsten van de maatschappeUjke produktie over de 
levenscydus. Door het verschijnsel van deze herverdeling hebben veranderingen 
in de levenscydus en de demografische veroudering effect op de omvang van 
de collectieve sodale uitgaven. 
In paragraaf 5.4 volgt dan een toetsing van de hypothesen ten aanzien van de 
bepalende factoren van de belangrijke collectieve uitgaven in de verzorgings
staat. In het kort gaat het ten eerste om de toetsing van de hypothesen dat de 
demografische veroudering als resultaat heeft: verlaging van de collectieve 
uitgaven aan onderwijs en verhoging van de collectieve uitgaven aan gezond
heidszorg en pensioenen. Ten tweede gaat het om de toetsing van de hypothe
sen dat de bestudeerde veranderingen in de levenscyclus, die overigens ook de 
demografische veroudering beïnvloeden, leiden tot hogere collectieve sodale 
uitgaven aan onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen. Het gaat hier om de 

Kronjee en Tenhaeff, 1987, blz. 62. 
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volgende veranderingen: een toenemende duur van het onderwijs in de eerste 
levensfase, een toenemende participatie m betaalde arbeid door vrouwen en 
een afnemende arbeidsparticipatie door ouderen. In paragraaf 5.5 staat een 
overzicht van de belangrijkste conclusies. 

Schema 5.2: Overzicht verklaringen van de omvang van collectieve sociale 
uitgaven 

A. VOLGENS D E LITERATUUR 
- Algemeen-theoretische gezichtspunten op de ontwikkeling van de verzor

gingsstaat 
- Economische factoren: economische groei en participatie in betaalde arbeid 
- Demografische achtergronden: behoefte aan voorzieningen, omvang van 

informele zorg 
- De rol van de politiek: invloed politieke stelsels en stromingen, manifeste 

functie van de politiek (vermindering van armoede en sociale ongelijkheid), 
latente functie van de politiek in de verzorgingsstaat: herverdeling over de 
levenscyclus. 

B. VERANDERINGEN IN DE LEVENSCYCLUS EN DEMOGRAFISCHE 
VEROUDERING 

- Onderwijs: demografische veroudering, toenemende duur van het onderwijs 
- Gezondheidszorg: demografische veroudering, toenemende participatie in 

betaalde arbeid door vrouwen 
- Pensioenen: demografische veroudering, afnemende arbeidsparticipatie 

ouderen 

Schema 5.2 geeft een overzicht van de verklaringen van de omvang van de 
collectieve sociale uitgaven, die m dit hoofdstuk worden behandeld. Deel B. van 
het schema bevat de toetsing van de hypothesen die aan het einde van hoofd
stuk 3 zijn opgesteld en vormt als zodanig de kern van het hoofdstuk, die past 
in de hoofdlijn van de analyse van de gehele studie. Deze toetsing geschiedt 
afzonderlijk voor de uitgaven aan onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen. 
Daarmee is zeker geen volledige analyse gegeven van de achtergronden van het 
uitgavenniveau op deze afzonderlijke gebieden. Dit is ook niet de bedoeling. 
Het gaat er hier om de maatschappelijke betekenis van veranderingen in de 
levenscyclus en van de demografische veroudering vast te stellen. Dit gebeurt 
door de beschrijving van de effecten op verschillende soorten collectieve 
uitgaven. Het hoeft dan zelfs niet zo te zijn dat de levenscyclus of de demogra
fische veroudering in de bestudeerde periode de belangrijkste bepalende 
factoren zijn geweest voor de ontwikkeling van het niveau van de betreffende 
soort uitgaven. Factoren die op een korte termijn een klein effect hebben 
kunnen op de lange termijn een grote invloed uitoefenen. Het gaat er om een 
globaal effect aan te tonen, en vast te stellen dat de verschillende soorten 
veranderingen in de levenscyclus en de demografische veroudering op verschil-
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lende terreinen invloed uitoefenen. De soorten uitgaven zijn zodanig gekozen 
dat een effect op deze uitgaven ook het totaal van de collectieve sociale uitga
ven zal beïnvloeden. Het gaat hier namelijk zoals gezegd om omvangrijke 
posten onder de collectieve sociale uitgaven. 
Zoals in hoofdstuk 3 is aangekondigd, wordt bij de toetsing van de hypothesen 
eerst ingegaan op de ontwikkelingen in de afgelopen dertig jaar, waarna de 
langere termijn aan de orde komt. De analyse over de afgelopen dertig jaar 
bevat veel kwantitatieve gegevens. De uitkomsten van dit onderzoek worden 
vervolgens getoetst aan de ontwikkelingen in de langere periode (zie paragraaf 
5.4.5). De uitspraken over de lange-termijnontwikkeling zijn kwalitatief van 
aard. 

S2 Ontwikkelingen in de omvang van de coliectieve uitgaven aan onderwas, 
gezondheidszorg en pensioenen 

Tabel S.2.: Uitgaven overheid aan onderwijs* 

Percentage bruto binnenlands produkt Jaarlijkse, reële, 
1960 1975 1985 Verschil procentuele groei (gem.) 

1960-1985 1975-1985'' 

België 5,3 6,8 6.9 1,6 1.61 
Bondsrepubliek 3,5 5,4 4,6 1,1 0.45 
Denemarken - 7,7 7.1' 1.01 
Frankrijk - 5.8 5,6 - 1.02 
Verenigd Koninkrijk 6,8 5,0 03 -1,84 
Nederland 5,9 7.7 5,9 0 -0.15 
gem. 4,8 6,7 5,85 0.8 035 
st.dev. 0,90 0.87 0,91 0.60 1,12 

a de uitgaven voor Denemarken zijn inclusief de uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek. De 
uitgaven voor Nederland zijn uitsluitend uitgaven voor schoten en universiteiten. 

b bruikbare gegevens om de reële, procentuele groei in de periode 1960-1975 te berekenen zijn 
niet beschikbaar. 

c 1984. 
Bronnen 
Berekend op basis van gegevens uit: O E C D , National Accounts 1963- 1980; Volume ü . Detailed 
tables. Parijs, O E C D , 1980; O E C D , National Accounts 1974-1986; Volume I I , Detailed tables. 
Parijs, O E C D , 1988; J . Alber. "Is there a crisis of the welfare state? Cross-national evidence from 
Europe, North America and Japan"; in: Europcan Sociological Review, nr. 4, 3 december 1988, 
blz. 181-207. 

De tabel over de uitgaven aan onderwijs (tabel 5.2) heeft betrekking op uitga
ven van de overheid. In verhouding tot het bruto binnenlands produkt bUjken 
deze uitgaven in de periode 1960-1975 sterk te stijgen. In de periode 1975-1985 
neemt in het algemeen het aandeel van overheidsuitgaven aan onderwijs af. De 
onderwijsuitgaven dalen in 1975-1985 in alle landen, met uitzondering van 
Bel^ë. Hier stijgen de uitgaven in relatief en in reëel opzicht. Ondanks de 
relatieve daling is er in de Bondsrepubliek, Denemarken en Frankrijk in deze 
periode een reële stijging van de onderwijsuitgaven. Er is in deze periode wel 
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een reële daling van overheidsuitgaven aan onderwijs in het Verenigd Konink
rijk en Nederland. Uit tabel 5.3 blijkt dat de collectieve uitgaven aan gezond
heidszorg sterk stijgen, vooral in de periode 1960-1975. De gemiddelde reële 
groei is in het algemeen in de periode 1975-1985 aanzienlijk lager dan in de 
voorafgaande periode. In Denemarken is er in deze periode zelfs een relatieve 
daling in het aandeel in het bruto biimenlands produkt van deze uitgaven. 

Tabel 5.3: Collectieve uitgaven aan gezondheidszorg 

Percentage bruto binnenlands produkt Jaarlijkse, reële, 
1960 1975 1985 Verschil proc. groei (gem.) 

1960-1985 1960-1975 1975-1985^ 

België 2,1 4,5 53 3,4 8,6 3,1 
Bondsrepubliek 3,2 6,3 6,4 3,2 6,9 1.7 
Denemarken 3,2 5,9 5,2 2 7,3 13 
Frankrijk 2,5 5,4 6,7 4,2 10,9 6,1 
Verenigd Koninkrijk 3,3 5,0 5,2 1,9 63 13 
Nederland 1,3 5,9 63 5,2 13,1 23 
gem. 2,6 53 5,9 33 8,9 2,7 
st.dev. 0,72 0,61 0,63 1,16 2,38 1,62 

a de cijfers over deze periode zijn voorlopig. 
Bron 
R. Holzmann, The impact of ageing on social public expenditure; International Seminar on the 
ageing of the population, Working Paper, Parijs, 4-5 oktober 1988. 

De collectieve uitgaven aan gezondheidszorg zijn niet de enige uitgaven aan 
deze dienstverlening Dit geldt overigens ook voor de collectieve uitgaven aan 
onderwijs en aan pensioenen. Voor de uitgaven aan gezondheidszorg is een 
kwantitatieve toelichting op deze opmerking mogeUjk. In de OECD-statistie-
ken, waarop tabel 5.3 is gebaseerd, zijn de publieke uitgaven aan de gezond
heidszorg het deel van de kosten van een medische handelingen of dienst, dat 
door een pubUek fonds wordt betaald. De cliënt of een particuhere verzekering 
betaalt het resterende bedrag'. De pubüeke uitgaven zouden een communi
cerend vat kunnen vormen met de private uitgaven. Dit is echter in werke
lijkheid niet het geval. Het is niet zo dat de inwoners van landen met lage 
collectieve uitgaven, relatief veel betalen uit eigen zak of via een particuliere 
verzekering. Omgekeerd hebben hoge particuhere uitgaven niet tot gevolg dat 
de collectieve uitgaven laag zijn. Na berekening voor 1975 van het totaal van 
alle uitgaven aan gezondheidszorg per land ontstaat de volgende rangorde van 
percentages van het bruto binnenlands produkt: Bondsrepubhek (8,1), Neder
land (7,7), Frankrijk (7,6), Denemarken (6,5), België (5,5) en het Verenigd 
Koninkrijk (5,5)̂ . Deze ordening komt ongeveer overeen met de rangorde vïm 
landen voor 1975 voor de collectieve uitgaven aan gezondheidszorg, zoals die 

' O E C D , 1985, blz. 13. 

^Ibid. 
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op grond van tabel 5.3 is op te stellen (tau-waarde: 0,69). In het algemeen is 
het dus zo dat landen die veel uitgeven aan gezondheidszorg via collectieve 
fondsen ook in totaal, dus inclusief particuhere uitgaven, veel uitgeven. Dit is 
niet zo verwonderhjk, gezien het grote aandeel van de collectieve uitgaven 
onder de totale uitgaven aan gezondheidszorg. Inwoners van de bestudeerde 
landen kimnen ook fiscale kortingen krijgen, bij voorbeeld als zij hoge particu
here uitgaven moeten doen in verband met ziekte. Dergehjke belastingkor
tingen zijn echter strikt genomen geen indicatie van een collectieve inspanning 
en daarom hier niet aan de orde als een te verklaren ontwikkeling. Dit neemt 
niet weg dat deze wel van belang kunnen zijn in studies van het effect van 
collectieve uitgaven op de sociaal-economische ongeüjkheid tussen verschillende 
sociale categorieën. Dit effect is onderdeel van deze studie, voor zover dit 
aanmjnngen oplevert voor de bepalende factoren van de ontwikkeling van de 
verzorgingsstaat. Zie over dit onderwerp in het bijzonder paragraaf 5.3.5. 

Tabel SA: Collectieve uitgaven aan pensioenen door de overheid en door pensioenfondsen 

Percentage bruto binnenlands produkt Jaarlijkse, reële, pro-
1960 1975 1985 Verschil centuele groei (gem.) 

1960-1985 1960-1975 1975-1985 

België 103 
Bondsrepubliek 9,7 12,6 11,8 2,1 6,30 137 
Denemarken 4,6 7.8 83 3,9 7,72 2.66 
Frankrijk 6,0 10.1 12,7 6,7 8,68 433 
Verenigd Koninkrijk 4.0 6.0 6.7 2,7 5,78 3.25 
Nederland 4.0 8.9 10,6 6,6 11,08 337 
gem. 5.6 93 10.0 4.4 7.91 2,99 
st.dev. 2,15 2,09 2,19 1.92 1,89 0.97 

Berekend op basis van: O E C D . Reforming Public Pensions; Social Policy Studies, nr. 5, O E C D , 
Parijs, 1988. 

Er is een sterke stijging in uitgaven aan pensioenen te constateren (zie tabel 
5.4). De stijging is in de periode 1960-1975 aanzienhjk groter dan in de periode 
1975-1985. De OECD-statistieken, waarop deze tabel is gebaseerd, verstaan 
onder pubüeke uitgaven aan pensioenen: uitgaven aan pensioenen, m het kader 
van pensioenen die onder regelgeving van de overheid vallen, en de directe 
betalingen van de overheid aan overheidspensioenen. 

53 Verklaringen volgens de literatuur 

53.1 Inleiding 

Over het verband tussen coUectieve sociale uitgaven en veranderingen in de 
levenscyclus is de Uteratuur beperkt. In de üteratuurstudie is het te verklaren 
verschijnsel daarom ruimer opgevat dan de omvang van de coUectieve sociale 
uitgaven. De bedoeling van deze verruiming was het inventariseren van eventu-
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ele achtergronden die overeenkomst vertonen met, of concurrerend zijn voor, 
verklaringen door veranderingen in de levenscyclus of door de demografische 
veroudering. De collectieve sociale uitgaven zijn gezien als een indicatie van de 
omvang van de verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat is het geheel van langs 
collectieve weg geboden voorzieningen en uiöceringen voor individuele burgers. 
Een studie van het Nederlandse welzijnsbeleid biedt een overzicht van verschil
lende definities van de verzorgingsstaat of de "welfare state"'. Een belangrijk 
element van de verzorgingsstaat is de sociale zekerheid, maar ook de gezond
heidszorg en het onderwijs zijn hiervan een deel. De verzorgingsstaat voorziet 
in veel verschillende behoeften. Zoals hierna zal bhjken gaat het niet alleen, en 
zelfs voomamehjk niet, om het voorzien in de noden van de armen. De 
verzorgingsstaat is er voor alle burgers. 
De verzorgingsstaat ontstond aan het einde van de vorige eeuw. Het vaak 
genoemde voorbeeld in dit verband is het Duitsland van Bismarck. Het Duitse 
voorbeeld van de verzorgingsstaat is door andere landen op het Europese 
vasteland overgenomen. Naast de traditie van de Duitse institutionele vormge
ving van de verzorgingsstaat is er een Engelse traditie ontstaan. Ook deze is 
een voorbeeld geweest voor andere landen. Het belangrijkste verschil tussen 
beide typen is het volgende. Het Eiu-opese continentale systeem streeft vooral 
naar een gedeelteüjke handhaving vem het inkomen van arbeidskrachten die 
door ziekte of ouderdom geen werk meer kunnen verrichten. Het Angelsaksi
sche systeem is vooral gericht op het garanderen van een minimuminkomen 
voor de gehele bevolking. De verschillende soorten sociale zekerheid zijn 
geleideüjk aan steeds meer naar elkaar toegegroeid .̂ Dit bhjkt onder andere in 
een land als Nederland, waar zowel een minimuminkomen als een continuïteit 
in inkomen na verhes van arbeid worden gegarandeerd. Volgens de bekende 
beeldspraak krijgt een ieder nu bescherming van "de wieg tot het graf'. 
De verschillende soorten verklaringen zijn verdeeld in algemeen-theoretische, 
economische, demografische en pohtieke verklaringen. Deze worden bezien in 
verband met de hypothetische verklaringen in deze studie. De volgorde waarin 
de verschillende factoren aan de orde komen heeft te maken met de motivering 
van de belangrijkste conclusie aan het slot van de üteratuurstudie, over de 
latente functie van de pohtieke besluitvorming in de verzorgingsstaat: de 
herverdeling over de levenscyclus. 

53.2 Algemeen-theoretische gezichtspunten op de verzorgmgsstaat 

Eerst zijn nu veelomvattende, theoretische verklaringen aan de orde. De 
overgang naar de verklaringen in de volgende paragrafen is vloeiend. In 
eerstgenoemde analyses is de verzorgingsstaat één verschijnsel onder een reeks 
sociale veranderingen die alle herleid worden tot een complexe factor bij 
voorbeeld: de mdustriaüsering, de rationalisering van de samenlevmg, of de 
toenemende maatschappeUjke arbeidsverdeüng. Na deze paragraaf over 
algemeen-theoretische inzichten volgt een overzicht van specifieke verklaringen, 

'wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 1982, blz. 9 e.v. 

^ e Deleeck. 1977, blz. 143-173. 
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toegespitst op minder complexe verklarende factoren, zoals bijvoorbeeld de 
leeftijdsopbouw van de bevolking. Ook deze analyses zijn gedeeltelijk in een 
algemeen-theoretisch perspectief te plaatsen, maar dit perspectief is minder 
dominant. Het abstractieniveau is lager. De beschrijving van deze algemeen-
theoretische andyses is hier gesphtst in een deel over klassieke en een deel 
over moderne sociologische inzichten. 

Klassieke sociologische inzichten 
Alber onderscheidt drie visies: een marxistische of sociahstische, een durkhei-
miaanse of conservatieve en een weberiaanse of überale visie'. In de marxisti
sche visie is de verzorgingsstaat ontstaan als een begeleidend verschijnsel van 
het kapitahsme, dat de verzorgingsstaat nodig heeft voor de reproductie van 
arbeid door onderwijs, voor een stabihsering van de vraag naar goederen en 
diensten door sociale uitkeringen en voor sociale controle door professionele 
hulpverleners. In het durkheimiaanse perspectief is de verzorgingsstaat nodig 
door een verhes van traditionele sociale relaties, als gevolg van industriahsering 
en urbanisatie. In het weberiaanse perspectief is de verzorgingsstaat ontstaan 
doordat de traditionele maatschappeUjke eüte een nieuwe basis zocht voor de 
legitimering van haar macht. In de negentiende eeuw veranderde de rol van de 
staat. De traditionele eüte verloor haar functies in het miUtaire apparaat en in 
de juridische sector. Zij vond een nieuwe machtsbasis in de uitgebreide sociale 
voorzieningen, die nodig waren in verband met de sociale problemen die door 
de maatschappeUjke modernisering waren ontstaan. 
Het is duideUjk dat de verschiUende theoretische gezichtspunten aanknopings
punten bieden voor kritiek op de verzorgingsstaat. Economische inzichten 
hebben hier ook aan bijgedragen. Alber geeft aandacht aan de negatieve 
reacties die de verzorgingsstaat sinds zijn ontstaan heeft opgeroepen .̂ Al sinds 
1905 ontstonden er kritische bewegingen die waarschuwden voor de schaduwzij
de van sociale voorzieningen voor de economie. Sinds het midden van de jaren 
zeventig, als er een economische crisis ontstaat, spreken critici van een finan
cieringscrisis en wijzen zij op de negatieve effecten van de verzorgingsstaat op 
de investeringen, het concurrentievermogen en het arbeidsethos. Van recente 
datum is een kritiek die teruggrijpt op oudere sociologische inzichten. Men 
meent dat de verzorgingsstaat het voortbestaan van mtermediah-e groepen 
bedreigt en leidt tot een verUes van vrijheden. Burgers zouden via de verzor
ging onder invloed komen van overheidsbureaucratieën. Een bekend auteur 
over dit onderwerp, die deze kritiek heeft verwoord, is Ilüch .̂ 

Moderne sociologische inzichten 
In de moderne sociologie zijn theoretische scholen ontstaan die voortbouwen 
op het werk van de klassieken, maar niet geheel te herleiden zijn tot de 
vroegere theoretische inzichten. Er is een zeker eclecticisme ten aanzien van de 

'Alber, 1988, blz. 182 e.v. 

^Ibid., blz. 181 e.v. 

^Bij voorbeeld: Illich, 1980. 
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klassieke theoretische inzichten. Schuyt geeft een overzicht van moderne visies 
op de verzorgingsstaat'. Hij onderscheidt zes soorten analytische gezichts-
pmiten: de beleidssodolo^che, de figuratiesodologische, de cnltum'sodolo^-
sche, de macro-economische, de welvaarttheoretische en de poUtiek-economi-
sche benadering. 
Hierna volgt nu een korte typering van de drie eerstgenoemde benaderingen. 
Deze is gebaseerd op het gedteerde artikel van Schuyt, aangevuld met enige 
andere informatie uit de Uteratuur. De drie niet behandelde theoretische 
perspectieven zuUen gedeelteUjk aan de orde komen in de volgende paragrafen 
over economische en pohtieke verklaringen. Het is dan niet de bedoeling 
algemeen-theoretische inzichten uit deze niet tot de sodologie behorende 
sodaal-wetenschappeUjke disdplines (economie en poUticologie) te behandelen. 
De bespreking is beperkt tot een selectie van uitkomsten van onderzoek, die 
rechtstreeks verband houdt met de verklaring van de ontwikkeling van coUec
tieve sodale uitgaven. 

Het object van beleidssociolo^sche analyses is de verzorgmgsmaatschappij. 
Deze maatschappij is een stelsel van maatschappeUjke voorzieningen en 
professionele dienstverlening. In dit maatschappeUjke middenveld tussen 
individu en staat is veel macht geconcentreerd. Deze machtsconcentratie is het 
gevolg van een samengaan van technocratisch sodalistisch denken van voor de 
Tweede Wereldoorlog met de verzuUde organisatievormen van na de Tweede 
Wereldoorlog. Na de ontzuiling valt de macht geheel in handen van professio
nele krachten. Het aanbod van voorzieningen gaat de vraag bepalen. Overvra
ging van beleid en onbeheersbaarheid van overheidsuitgaven zijn de gevolgen 
van deze ontwikkelingen. 

In de figuratiesociologische analyse is de sodogenese van verzorgingsarran
gementen het object van onderzoek. De oorsprong van de interventie van de 
staat zoekt men in het verleden, m de negentiende eeuw, als de overheid een 
rol krijgt bij het onderwijs en de voUcsgezondheid. De macht van de staat 
neemt toe op gebieden die traditioneel tot de verantwoordeUjkheden van 
individuele burgers behoren. Bijvoorbeeld als inkomstenbron voor vrouwen is 
de staat een concurrent geworden voor mannen die traditioneel de kost 
verdienen. Met een toenemende interventie door de overheid gaat een groeien
de macht van professionele hulpverleners gepaard. De macht van deze hulpver
leners beïnvloedt de beleving van de werkelijkheid van burgers. Zij krijgen en 
aanvaarden een rol als patiënten en cUënten. Het sodale netwerk van individu
ele burgers breidt zich uit. Hiervan is het resultaat dat steeds meer mensen van 
steeds meer andere mensen afhankeUjk worden, maar zij zijn wel minder vaak 
afhankeUjk van slechts één of enkele anderen. 
De privésfeer is in de visie van De Swaan, die de figuratiesodologische benade
ring heeft toegepast op een analyse van de verzorgingsstaat, afhankeUjk van de 
coUectieve sfeer. CoUectieve sodale voorzieningen zijn het resultaat van een 
machtsstrijd tussen sodale groeperingen. Zij zijn ontstaan door een streven 

'Schuyt, 1989. 
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naar vermindering van risico's op armoede, gebrek aan onderwijs en ziekte. 
Mede door de groei van gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid is de 
moderne staat ontstaan. De moderne staat reguleert via deze instituties de 
intieme sfeer'. 

In de cultuursociologische interpretatie is de verzorging door de staat het object 
van onderzoek. De traditionele intermediaire verbanden (vrijwllige organisa
ties, kerkeUjke hulpverlening en particuhere initiatieven) verhezen m een 
proces van modernisering hun vooraanstaande rol aan de staat. Tussen staat en 
mdividu verdwijnen de organisaties die het individu tegen de staat beschermen. 
Deze ontwikkehng is het gevolg van twee sociaal-cultmele processen: moderni
sering, in de zm van integratie van burgers in een massasamenleving en 
rationalisering (mede in de zm van btu-eaucratisering). Deze twee processen 
houden weer verband met de uidustrialisering. 
Volgens de cidtuursociologische benadering voorziet de verzorgingsstaat niet in 
de authentieke behoeften van burgers. Door de verzorgingsstaat zou een 
immoralistisch ethos ontstaan; burgers krijgen een hedonistische, op consump
tie gerichte mentahteit. De kritiek op het hedonisme, in de cultuursociologische 
benadering, bhjkt ook uit een recent artikel van Adiiaansens, die deze benade
ring in zijn analyses toepast. Hij plaatst in dit artikel de ontwikkeling van de 
verzorgingsstaat in het perspectief van het ontstaan van verschillende sociale 
rechten .̂ Na de Franse Revolutie werden de civiele rechten toegekend. Deze 
boden een bescherming van burgerhjke vrijheden. Vervolgens werden in de 
negentiende eeuw pohtieke rechten toegekend. Steeds meer mensen mochten 
meedoen met de pohtieke besluitvorming. De sociale rechten van de twintigste 
eeuw, de rechten op voorzieningen van de verzorgingsstaat, zijn het sluitstuk. 
Met de verankering van deze derde dimensie van de individuele burgerrechten 
is naar de mening van Adriaansens iets misgegaan. In de loop van de tijd zou 
het passieve (of garantie-) element van de derde burgerschapsdimensie veel 
meer institutionele vorm hebben gekregen dan het actieve of "vrijheden"-
element. Hij verwijst naar de verschillende kritieken die sinds de jaren zeventig 
zijn ontstaan op de heteronomie van de verzorgingsstaat, onder andere van 
Achterhuis^ Het omvangrijke sociale zekerheidsstelsel is naar zijn mening 
minder een gevolg van nationaal altruïsme, dan van een afhoudende visie op 
arbeid als burgerschapsdimensie. In een cultuursociologisch perspectief is men 
geneigd het gedrag, zoals de participatie in betaalde arbeid en de informele 
zorg in de privésfeer, te zien als afhankeUjk van het ontstaan van de verzor
gingsstaat. 

Kanttekeningen 
Zowel in moderne als in klassieke algemeen-theoretische analyses verloopt de 
causaUteit vanuit veelomvattende maatschappeUjke veranderingen op macro-

'De Swaan, 1989, blz. 21. 

^Adriaansens, 1989. 

^Achterhuis, 1979. 
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niveau naar het micro-niveau van de privésfeer. Men ziet het macro-niveau (de 
staat, de poütiek, professionele groeperingen) als de bewegende krachten. Deze 
studie gaat echter uit van een andere causahteit. Namehjk een causahteit die 
loopt vanuit veranderingen in de privésfeer, in het bijzonder veranderingen in 
de levenscyclus, naar veranderingen op macro-niveau: de omvang van de collec
tieve sociale uitgaven. 
De klassieke sociologen meenden dat door de industrialisering de privésfeer 
sterk veranderde. Deze veranderingen in de privésfeer zouden het gevolg zijn 
van de omvangrijke maatschappeUjke verandering van industrialisering, en van 
de hiermede gepaard gaande verschijnselen van modernisering en bureaucrati
sering. Het is echter de vraag of de verhoudingen in de privésfeer wel zo sterk 
zijn veranderd, als in de sociologische beschouwingen wordt verondersteld. Uit 
meer recent historisch sociaal-demografisch onderzoek bhjkt dat de gezins-
verhoudmgen m de vorige en m deze eeuw in de loop van de tijd niet zo sterk 
zijn veranderd als dikwijls is gedacht'. 
Een andere belangrijke, ten onrechte weinig bekritiseerde veronderstelling in 
veel sociologische analyses is dat de verzor^gsstaat m het verlengde ligt van 
de vroegere liefdadigheid. De verzorgingsstaat zou deze vervangen. Deze 
opvatting is niet verwonderhjk, want ook in de pubheke opinie ziet men de 
betekenis van de verzorgingsstaat zo. De verzorgingsstaat verbindt men met 
altruïsme, sohdariteit en bestrijding van onmaatschappeUjk gedrag. De beteke
nis van de verzorgingsstaat zou vooral bestaan uit armoedebestrijding, vermin
dering van ongeUjkheid of, in de marxistische visie, controle van armen. Het is 
dan begrijpeUjk dat in onderzoek de aandacht verder uitgaat naar de pohtieke 
machtsverhoudingen en naar de pohtieke mvloed van verschillende sociaal-
economische categorieën, zoals arbeiders en ondernemers. De verzorgingsstaat 
is op deze wijze de uitkomst van een machtsstrijd. Hiervoor is echter gebleken 
dat belangrijke posten onder de coUectieve sociale uitgaven betrekking hebben 
op onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen. Deze uitgaven zijn voor iedereen 
bestemd en zeker niet aUeen, en soms zelfs in mindere mate, voor armen. Zij 
bestrijden de armoede niet en controleren de armen niet. Bij voorbeeld, van 
pensioenen zal het voordeel dikwijls bij hogere inkomenscategorieën liggen, 
zelfs als rekening wordt gehouden met de door hen betaalde hogere premies, 
doordat zij hogere uitkeringen krijgen en gemiddeld een langere levensver
wachting hebben. SoortgeUjke effecten zijn er ook van andere coUectieve uitga
ven. In paragrafen 5.3.5.2 en 5353 zal worden toegeUcht dat de latente functie 
van de pohtieke besluiten m de verzorgingsstaat afwijkt van de manifeste 
functie: vermindering van armoede en ongeUjkheid. De latente functie heeft 
betrekking op een aanpassing van de verdeling van de opbrengsten van de 
maatschappelijke produktie bij de veranderende levenscyclus van inwoners van 
de bestudeerde samenlevingen. 

Zie hoofdstuk 2 en Kronjee, 1989. 
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533 Economische factoren 

533.1 Economische groei 

Het is nuttig twee verschillende fasen te onderscheiden in de invloed van de 
economische groei op de verzorgingsstaat: a) door een aanhoudende groei 
bereiken landen een bepaald ont>̂ dkkelingsniveau, waardoor zij m staat zijn 
sociale voorzieningen te financieren die voorheen niet beschikbaar waren; b) de 
schommelingen in de economische groei in een bepaalde periode beïnvloeden 
de uitgaven aan reeds bestaande sociale voorzieningen. Ten aanzien van de 
eerste soort relatie is onderzoek van Wilensky van belang. Hierdoor is vastge
steld dat landen in een zelfde fase van sociaal-economische ontwikkeling 
ongeveer hetzelfde niveau van collectieve sociale uitgaven hebben. Hierdoor 
zijn de verschillen in uitgaven echter onvoldoende verklaard. De rijkere landen 
verkeren in dezelfde fase van sociaal-economische ontwikkeling. Zij hebben dan 
ook in het algemeen een relatief hoog niveau van collectieve sociale voorzienin
gen, maar de niveaus van de uitgaven hiervoor verschillen onderling sterk. Deze 
verschillen m niveaus houden geen verband met het niveau van de bereikte 
economische ontwikkeling, want dat niveau is ongeveer geUjk. KenneUjk is het 
bereiken van een bepaald niveau van sociaal-economische ontwikkeling een 
noodzakeUjke voorwaarde voor het ontstaan van de verzorgingsstaat. Als aan 
deze conditie is voldaan, dan is de economische groei geen bepalende factor 
meer. Het onderzoek van Wilensky over dit onderwerp komt in paragraaf 
5.3.4.1 uitvoeriger aan de orde. 
Voor de verklaring van de verschillen tussen landen op hetzelfde ontwikkelings
niveau, zoals de rijke Westeuropese landen, legt men dikwijls een koppeling 
met de economische groei in een bepaalde periode. In de pohtieke discussie en 
in sodaal-wetenschappehjk onderzoek is er vooral sinds de ohecrisis van 1973 
aandacht voor deze relatie. Uit tabel 5.5 büjkt dat er in het midden van de 
jaren zeventig, na de ohecrisis van 1973, een omslag is geweest in de economi
sche ontwikkeüng. Het welvaartsniveau stijgt nog steeds, maar de gemiddelde 
jaarhjkse groei is in de periode 1975-1985 aanzienhjk lager dan in de periode 
1960-1975. 
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Tabel SS: Bruto binnenlands produkt per hoofd van de bevolking per jaar en reële (voor 
inflatie gecorrigeerde), gemiddelde jaarlijkse groei in de periode 1960-1985 

Bruto binnenlands produkt Procentuele groei (gem.) 
per hoofd in dollars op het bruto binnenlands produkt 
prijsniveau en het niveau per hoofd per jaar 
van de wisselkoers van 1980 
1960 1975 1985 1960-1975 1975-1985 

België 5795 10378 12381 3,% 1,78 
Bondsrepubliek 7215 11165 14122 2,95 2,38 
Denemarken 7492 11580 14761 2,94 2,45 
Frankrijk 6114 10809 12962 3,87 1,83 
Verenigd Koninkrijk 6387 8759 10380 2,13 1,71 
Nederland 6756 10893 12285 3,23 1,21 
gem. 6626 10597 12815 3,18" 1,89» 
st.dev. 595 899 1409 0,62" 0,42" 

a in verband met navolgende analyses zijn deze waarden ook berekend, zonder de uitkomsten 
voor België in rekening te brengen. Voor de periode 1960-1975 geldt dan: gem. = 3,02, 
st.dev. = 036. Voor 1975-1985: gem. = 1,92; st.dev. = 0,46. 

Bron 
Geciteerd, en berekend op basis van gegevens uit: O E C D , National Accounts 1960-1987; Main 
Aggregates, Volume I, Parijs,1989. 

Onder andere Alber heeft het effect van deze economische ontwikkeling voor 
de collectieve sociale uitgaven onderzocht. Uit zijn vergehjking van westerse 
landen valt te constateren, dat er geen gemakkehjk te interpreteren relatie is 
tussen economische groei en coUectieve sociale uitgaven. Het is niet zo dat 
landen die economisch minder groeien ook minder uitgeven aan sociale 
voorzieningen. Er is zelfs een omgekeerde relatie in sommige landen. Landen 
die minder groeien gaan soms zelfs meer uitgeven aan sociale voorzieningen. 
Er bhjkt in het algemeen sinds 1975 een negatief verband te zijn tussen 
economische groei en de groei van coUectieve sociale uitgaven'. 
Pavard heeft de groei van de uitgaven ook onderzocht. Hij constateert dat in de 
periode 1960-1975 in de rijke westerse landen de coUectieve sociale uitgaven 
iets sterker zijn toegenomen dan het bruto nationaal produkt. Vanaf 1975, als 
de ohecrisis van 1973 in de economie doorwerkt, neemt de relatieve stijging 
toe. Bij voorbeeld in Zweden, waar de elasticiteit (verhouding van de groei in 
sociale uitgaven ten opzichte van de groei van het BNP) 2 was in de eerste 
periode, is deze 4,7 in de tweede periode. In Nieuw-Zeeland is dan de elastici
teit gestegen van 1,4 naar 8,8.̂  

'Alber, 1988, blz. 192. 

^De waarde van deze elasticiteit kan een sterke stijging vertonen als het getal in de noemer, de 
groei van het BNP, een decimaal getal dicht bij de nul is. Een relatief kleine groei van het BNP 
kan vervolgens tot een sterke daling leiden. Een onderlinge vergelijking van landen door middel 
van deze elasticiteit vraagt daarom om een relativering. Het gaat er hier slechts om vast te 
stellen dat in sommige landen, sinds het midden van de jaren zeventig, de sociale uitgaven sterk 
zijn gestegen. 
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Sinds de oliecrisis hebben andere landen kenneUjk getracht de uitgaven te 
beheersen. Bijvoorbeeld in Nederland, waar de groei van de sociale uitgaven m 
het begin van de jaren tachtig 10% per jaar is, is deze slechts 1% m 1984. In de 
Bondsrepubhek, de Verenigde Staten en Luxemburg is er dan een dalende 
tendens in de sociale uitgaven'. Kennehjk zien sommige landen in een lagere 
groei aanleiding de uitgaven te beperken, terwijl andere landen ondanks de 
lagere groei de collectieve sociale voorzieningen uitbreiden. 

Tabel 5.6: Samenhangen tussen economische groei en uitgaven in de verzorgingsstaat in de 
periode 1960-1985" 

Economi Groei Groei Economi Groei Groei Groei 
sche groei uitgaven uitgaven sche uitgaven uitgaven uitgaven 
1960-1975 gezond pensioe groei onderwijs gezond pensioe

heids nen 1960- 1975- 1975-1985 heids nen 1975-
zorg 1975 1985 zorg 1985 
1960-1975 1975-1985 

1) België Nederland Nederland Denemark. België Frankrijk Frankrijk 
(3,96) (13,1) (11,08) (2,45) (1,61) (6,1) (4,33) 

2) Frankrijk Frankrijk Frankrijk Bondsrep. Frankrijk België Nederland 
(3,87) (10,9) (8,68) (238) (1,02) (3,1) (3,37) 

3) Nederland België Denemark. Frankrijk Denemark. Nederland V . K . 3) 
(3,23) (8,6) (7,72) (1,83) (1,01) (2,3) (3,25) 

4) Bondsrep. Denemark. Bondsrep. België Bondsrep. Bondsrep. Denemark. 
(2,95) (7,3) (6,30) (1,78) (0,45) (1,7) (2,66) 

5) Denemark. Bondsrep. V . K . V . K . Nederland Denemark. Bondsrep. 
(2,94) (6,9) (5,78) (1,71) (-0,15) ( U ) (137) 

6) V . K . V . K . Nederland V . K . V . K . 6) 
(2,13) (6,5) (1,21) (-1,84) (1,5) 

tau 0,47 
033 

0,60 0,13 
034 

-0,14 -0,4 
r 

0,47 
033 0,63 

0,13 
034 -0,23 -0,61 

a als twee landen ten aanzien van een bepaald kenmerk eenzelfde waarde vertonen, zijn zij 
weliswaar in een rangorde geplaatst, maar deze heeft onderling geen betekenis. In de 
berekening van de samenhang is uitgegaan van een gelijke plaatsing. 

Bronnen 
Zie bronvermeldingen bij tabellen 53-53. 

Met de gegevens over de collectieve sociale uitgaven uit paragraaf 5.2 is het 
mogehjk te onderzoeken welke uitkomst een analyse geeft van het verband 
tussen economische groei en de groei van de uitgaven aan onderwijs, gezond
heidszorg en pensioenen. Tabel 5.6 brengt de economische groeicijfers in 
verband met de cijfers over de reële groei van uitgaven. Eerst voor de periode 
1960-1975, waarin gegevens over onderwijs ontbreken, en vervolgens voor de 
periode 1975-1985. In de periode 1960-1975 is er een positieve samenhang 
tussen economische groei en de groei van de uitgaven aan gezondheidszorg en 
pensioenen. Landen die een sterke economische groei vertonen gaan dus 
relatief meer uitgeven aan sociale voorzieningen. Zij geven in het algemeen 

'Pavard, 1987, blz. 106. 
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naar verhouding meer uit dan op grond van de economische groei verwacht zou 
worden'. 
De genoemde positieve samenhang is na 1975 verdwenen. Er is nu nog wel 
voor de landen gezamenhjk een zwakke positieve relatie met onderwijsuitgaven, 
maar de groei van de onderwijsuitgaven is naar verhouding aanzienhjk lager 
dan de economische groei. Er is een negatieve samenhang met uitgaven voor 
gezondheidszorg en pensioenen. Voor alle landen gezamenhjk is de groei van 
deze uitgaven hoger dan de economische groei. Er zijn echter verschillen tussen 
de landen. Denemarken, de Bondsrepubhek en het Verenigd Koninkrijk 
hebben een minder sterke groei van uitgaven aan gezondheidszorg dan de 
economische groei. Frankrijk, België en Nederland hebben een relatief sterkere 
groei. De uitgaven aan pensioenen groeien in het algemeen sterker dan de 
economische groei, maar er zijn opvallende verschiUen tussen de landen. 
Bijvoorbeeld Nederland is het land met de laagste economische groei, maar is 
ook het land dat de op één na sterkste groei kent van uitgaven aan pensioenen. 
In de Bondsrepubhek is de groei van de pensioenuitgaven relatief laag in 
vergehjking met de economische groei. 
In principe zijn er nu drie interpretaties mogehjk, die elkaar onderling niet 
uitsluiten: 
1) de economische groei bepaalt (de mogehjkheid van financiering van) de 

omvang van de coUectieve sociale uitgaven; er is een positieve samenhang 
tussen beide. Het bereiken van een zeker sodaal-economisch ontwikke
lingsniveau is een noodzakeUjke voorwaarde voor het kunnen finanderen 
van sociale voorzieningen. De rijke westerse landen hebben het ontwik
kelingsniveau bereikt om een omvangrijke sodale zekerheid te kunnen 
financieren. In deze fase van ontwikkeling bhjkt de economische groei ook 
een rol te spelen bij de bepaling van een algemene trend m de ontwikkehn-
gen in Westeuropese landen. Het is nuttig op te merken dat dit geen 
toevoeging is van een nieuwe onafhankeUjke variabele aan het verklarings
schema. In hoofdstuk 2 is al gewezen op de afhankehjkheid van de sodaal-
economische ontwikkeling van landen, van gezmsverhoudingen en van 
kenmerken van de levenscydus. Na het bereiken van een zekere fase van 
sodaal-economische ontwikkehng ontstaat er ruimte om sodale zekerheid te 
finanderen; 

2) de economische groei bepaalt de behoefte aan coUectieve sodale uitgaven; 
er is een negatieve samenhang tussen beide. Dit verband komt voomamehjk 
tot stand via de partidpatie in betaalde arbeid. Dit onderwerp wordt m de 
volgende paragraaf besproken; 

3) de economische groei is afhankehjk van de omvang van de coUectieve 
sodale uitgaven; er is een negatieve samenhang tussen beide. Een stijging 
van coUectieve uitgaven kan leiden tot een beperking van de economische 
groei. Door de stijging van de uitgaven kunnen lasten stijgen, wat weer de 
groei kan belemmeren. Er heeft zich inderdaad een sterke lastenstijgmg in 
de bestudeerde landen voorgedaan. Tabel 5.7 biedt een overzicht van de 

'Zie voor de gemiddelde groeicijfers van de uitgaven van de landen gezamenlijk de tabellen in 
paragraaf S.2. 
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lastenstijgmg voor het totaal van de collectieve uitgaven, dus niet alleen voor 
de collectieve sociale uitgaven. Gezien de grote omvang van de coUectieve 
sodale uitgaven zuUen deze wel veel invloed uitoefenen op de totale lasten
druk. Uit tabel 5.7. bUjkt dat er een sterke stijging is geweest in de coUectie
ve lasten, vooral in Denemarken. Als de economische groei afhankeUjk is 
van de groei van de verzorgmgsstaat dan vervalt dit verschijnsel als verkla
rende factor. In de volgende paragraaf is er aandacht voor de vraag of de 
causaUteit deze richting heeft. 

Tabel 5.7: Druk belastingen en sociale premies als percentage van het bruto binnenlands 
produkt 

1965 1970 1986 Verschil 
1965-1986 

België 30,8 41,1 453 14,7 
Bondsrepubliek 31,6 35,7 373 5,9 
Denemarken 29,9 41,4 50,6 20,7 
Frankrijk 35,0 37,4 443 93 
Verenigd Koninkrijk 30,6 35,4 39,0 8,4 
Nederland 333 43,7 453 12,3 
gem. 31,8 39,1 43,7 11,9 
st.dev. 1,74 3,12 4,78 4,85 

Bron 
O C D E , Statistiques des recettes publiques des pays membres de l ' O C D E ; Parijs, 1988. 

S332 Participatie in betaalde arbeid 

Er is een stijging van coUectieve uitgaven geweest in een periode dat de 
werkloosheid is toegenomen. Uit tabel 5.8 bUjkt dat de werkloosheid sterk is 
gestegen. Dit geeft aanleiding te verondersteUen dat het aantal personen met 
een betaalde baan is afgenomen. Het werkloosheidscijfer is hiervoor echter 
geen goede maatstaf. Veel vrouwen zonder een betaalde baan en ouderen 
boven de pensioengerechtigde leeftijd staan niet als werklozen geregistreerd. 
Uit tabel 5.9 büjkt dat in aUe landen, met uitzondering van Denemarken, het 
aandeel van de personen met een betaalde baan is afgenomen. 
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Tabel S.8: Werkloosheid als percentage van het totaal van de beroepsbevolking 

1960 1975 1985 Verschil 1960-1985 

België 33 4,4 12,0 8,7 
Bondsrepubliek 1,0 4,0 83 73 
Denemarken 1,9 4,9 73 5,4 
Frankrijk 1,1 4,1 103 9,1 
Verenigd Koninkrijk 1,3 33 113 103 
Nederland 0,7 53 123 12.1 
gem. 13 43 103 83 
st.dev. 0,86 0,65 1,98 2.11 

BroD 
O E C D , Historical Statistics 1960-1985; Parijs, O E C D , 1987. 

Het arbeidspartidpatiecijfer dat in deze studie wordt gebruikt, heeft betrekking 
op de beroepsbevolking. Dit djfer omvat naast werkenden ook werklozen. 
Voor de berekening van het effect op de collectieve sodale uitgaven is dit geen 
bezwaar. Als kerngegeven over jongeren wordt, voor de berekening van dit 
effect, het onderwijspartidpatiedjfer gebruikt. Het aandeel van de werklozen 
onder de beroepsbevolking van 65 jaar en ouder is hoogstwaarschijnhjk klein. 
Voor zover men nog niet gepensioneerd is, zal men vaak onder een arbeidson
geschiktheidsregeling vallen. Het arbeidspartidpatiedjfer van vrouwen m de 
tweede levensfase wordt m verband gebracht met de mogehjkheid tot het 
bieden van informele zorg. Werkloze vrouwen ójn ook gebonden aan (het 
zoeken van) arbeid en zullen minder gelegenheid hebben zich te verphchten tot 
het bieden van informele zorg aan anderen. 

Tabel 5.9: Potentiële beroepsbevolking: de bevolking van 15-64 jaar als percentage van de totale 
bevolking; en het aantal personen met een betaalde baan als percentage van de 
totale bevolking 

De bevolking van 15-64 jaar Het aantal personen met een be-
als percentage van de totale taalde baan als percentage van de 
bevolking totale bevolking 
1960 1975 1985 1960 1975 1985 

België 643 64,0 673 37.9 39,0 373 
Bondsrepubliek 673 64,1 70,0 47,3 413 41,9 
Denemarken 643 64,0 663 443 46,7 49,9 
Frankrijk 62,0 62,6 653 43,0 40,7 383 
Verenigd Koninkrijk 64,9 62.6 65.6 46,1 443 43,1 
Nederland 61,0 63,9 683 373 34,7 353 
gem. 64,1 633 673 42,7 413 413 
st.dev. 2,18 0,66 135 3,86 3,85 4,62 

a het cijfer over Nederland heeft betrekking op het aantal mensjaren. 
Bron 
Geciteerd en berekend op basis van gegevens uit: O E C D , Historical Statistics 1960-1985; Parijs, 
O E C D , 1987. 
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De arbeidsparticipatie in de verschillende levensfasen is een belangrijk gegeven 
in deze studie. De relatie tussen arbeidsparticipatie en omvang van de collectie
ve sociale uitgaven zou twee vormen kimnen aannemen. Ten eerste zou er een 
positief verband kuimen bestaan tussen omvang van arbeidsparticipatie en 
collectieve sociale uitgaven, via de economische groei. Een groter draagvlak 
maakt een grotere economische produktie mogehjk. In paragraaf S.3.3.1 is 
echter gebleken dat er geen duidehjke samenhang is tussen economische groei 
en coUectieve sociale uitgaven, als eenmaal een bepaald niveau van sociaal-
economische ontwikkehng is bereikt. Ten tweede kan er een negatief verband 
tussen arbeidsparticipatie en omvang van coUectieve sociale uitgaven bestaan. 
In de afgelopen dertig jaar is de arbeidsparticipatie verminderd. In deze studie 
is de kern van verschillende veronderstellingen, dat de arbeidsparticipatie in 
verschiUende levensfasen de omvang van de coUectieve sociale uitgaven bepaalt. 
Als mmder mensen betaalde arbeid verrichten, zijn meer uitgaven nodig voor 
pensioenen, onderwijs etcetera. Het aantal en de soort bezette sociale posities 
(gepensioneerden, schoUeren en studenten) bepalen de omvang van de coUec
tieve sociale uitgaven. Er is echter ook een causahteit in een omgekeerde 
richting mogeUjk: het niveau van de coUectieve uitgaven bepaalt de arbeidspar
ticipatie. Dit vraagt nu eerst om nadere toehchting. 
Er zijn verschiUen in de directe herkomst van de financiële middelen voor de 
financiering van de coUectieve sociale uitgaven. UiteindeUjk is het echter slechts 
een deel van de bevolking dat de fmanciële middelen van de verzorgingsstaat 
opbrengt. Dit bhjkt uit tabel 5.10. Belastingen worden grotendeels betaald door 
mensen die betaalde arbeid verrichten. Dit geldt ook voor de andere financiële 
middelen: de werkgeversbijdragen en de premies van verzekerden. De financi
ële bijdragen aan de verzorgingsstaat van mensen zonder een inkomen uit 
arbeid, zijn uiteindehjk afkomstig van mensen met betaalde arbeid, die hen 
onderhouden'. Onder de coUectieve uitgaven van tabel 5.10 vaUen de coUectieve 
uitgaven aan onderwijs niet. Deze worden geheel uit belastingen betaald. 
CoUectieve sociale uitgaven worden dus betaald uit belastingen en premies, dat 
wU zeggen uit heffingen die voomamehjk bestaan uit heffingen op inkomen uit, 
of op de produktie door betaalde arbeid. Het deel van de bevoUcing dat 
betaalde arbeid verricht, vormt het fmanciële draagvlak voor de coUectieve 
sociale voorzieningen. Het zijn voomamehjk burgers in de tweede levensfase 
die deze arbeid verrichten. 

Denemarken neemt een uitzonderlijke positie in met de omvangrijke bijdragen van de overheid, 
die uit de belastingen gefinancierd worden. 
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Tabel 5.10: Structuur van de ontvangsten voor collectieve sociale uitgaven", onderverdeling in 
procenten 

Jaar Wericge- Premies Overheid Overige (onder 
versbij- verzeker andere collectes) 
dragen den 

België 1975 46,8 19,7 30,0 33 
1984 41,4 19.7 333 5.1 

Bondsrepubliek 1975 38,6 27,8 29.0 4.6 
1984 4 U 30.0 253 33 

Denemarken 1975 11,0 1,6 84.4 3.0 
1984 103 3,8 783 73 

Frankrijk 1975 58.2 193 19,4 33 
1984 51.9 243 203 3.4 

Verenigd Koninkrijk 1975 37,9 16,6 39,7 5 3 
1984 30,4 16,7 433 9.7 

Nederiand 1975 40,0 333 17.0 93 
1984 31,9 36,3 17,7 14,1 

a hieronder vallen collectieve uitgaven aan gezondheidszorg en pensioenen. Collectieve uitgaven 
aan onderwijs vallen hier niet onder. Uit het artikel van Euzéby is niet duidelijk of hij ook 
andere uitgaven hiertoe rekent. 

Bron 
A. Euzéby, "Financement de la protection sociale et vieillissement. Bvolutions et perspectives 
dans les pays de la C E E " ; in: Futuribles, januari 1989. blz. 3-23. 

Door stijgende collectieve lasten' zou het voor een deel van de bevolking 
mmder aantrekkehjk kunnen zijn te participeren in betaalde arbeid, althans in 
de geregistreerde arbeid die de statistiek beschrijft. Er is een economische 
theorie die het volgende stelt. Westerse landen zouden zich in een fase bevin
den dat de lastenverhogingen voor de stijgende uitgaven steeds minder opbren
gen door het afnemende draagvlak. Er is een optimaal niveau voor het heffen 
van lasten die het resultaat zijn van coUectieve uitgaven. Op een gegeven 
moment zal door de stijgende lasten het economisch draagvlak worden aange
tast, waarna de opbrengsten zuUen afiiemen. Strikt genomen gaat het m de 
theorie om economische activiteit, niet om de arbeidsparticipatie. Dit maakt 
echter geen verschil voor de hier gegeven analyse. Uiteindehjk zal een beper
king in economische activiteit ook een beperking van de arbeidspartidpatie 
inhouden. Zie voor een toehchting op deze theorie grafiek 5.1. 

'Zie tabel 5.7. 
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Graf iek 5.1: Fiscale drul-; en ontvangsten 

Fiscale ontvangsten 

Fiscale druk 

Bron: Laffer, gec i teerd in Euzéby, 1989. 

Bij stijgende uitgaven stijgen de lasten. Er is echter een hoogste niveau aan de 
mogehjkheid van ontvangsten. Hierboven zal men economische activiteiten die 
belast worden m afnemende mate gaan verrichten, tot een theoretisch nulpunt 
als de lastendruk 100% is. Dan verricht niemand meer betaalde arbeid. Het is 
interessant te weten op welk punt een bepaald niveau van fiscale druk zich 
bevindt. Bij een zelfde niveau kan dit ach op de opgaande, maar ook op de 
neergaande hjn van de kromme bevmden, dus op tijcktip tl (gunstig) of tijdstip 
t2 (ongunstig). Volgens sommige economen zouden de rijke westerse landen 
zich op de rechterhelft van de kromme bevmden'. 
Afnemende opbrengsten zou men kunnen afleiden uit de ontwikkelingen in de 
coUectieve sociale uitgaven. Deze bhjken in de bestudeerde periode echter over 
het algemeen te groeien. Ook in Nederland, een land met een klein econo
misch draagvlak en hoge coUectieve lasten, is er nog steeds een sterke groei in 
uitgaven aan gezondheidszorg en pensioenen. Dit geldt niet voor uitgaven aan 
onderwijs, die hier wel afnemen. Het niveau van de uitgaven doet niet vermoe-

'Euzéby, 1989, blz. 8. 
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den dat de opbrengsten van heffingen afnemen. Er zijn geen aanwijzmgen dat 
westerse landen zich in deze fase bevinden, en dat dus een afiiemende arbeids
participatie het gevolg zou zijn van coUectieve sociale uitgaven in plaats van 
oorzadc. 
Er is nog een ander argument om uit te gaan van een omgekeerde causale 
relatie. Dit argument is gebaseerd op de categorieën waarvan de arbeids
participatie aan de orde is. De these van de invloed van een afiiemende 
arbeidsparticipatie is de kern van de verondersteUingen m deze studie. Er is 
echter wat dit betreft een differentiatie nodig. Gegevens over de arbeidspartici
patie als geheel zijn niet bruikbaar voor de hier beoogde analyse. Het is van 
belang wie er wel of niet participeert. Het ligt niet erg voor de hand de 
afnemende arbeidsparticipatie van jongeren (gemeten aan de toenemende 
onderwijsparticipatie) en ouderen te verklaren uit de hogere belasting of 
premiehefTmg. Verwacht wordt dat er een toenemende druk op de coUectieve 
uitgaven is van een toenemende duur van de onderwijsparticipatie, die als 
keerzijde een afnemende arbeidsparticipatie van jongeren heeft. Er is hypo
thetisch ook een positief effect van de afnemende participatie van ouderen in 
betaalde arbeid. 
Ten aanzien van de arbeidsparticipatie van vrouwen zou er wel een effect 
kuimen optreden van hoge collectieve sociale lasten. Bij een stijgende belasting
en premiedruk houden huishoudens een kleiner besteedbaar inkomen over. De 
leden van deze huishoudens kimnen dan trachten dit te compenseren door een 
grotere participatie van vrouwen in betaalde arbeid. De juistheid van deze 
veronderstelling valt te onderzoeken door een analyse van het verband tussen 
de belasting- en premiedruk in 1986 in verschiUende landen (zie tabel 5.7) en 
de arbeidsparticipatie van vrouwen (zie tabel 3.20). Uit een berekening van de 
samenhang bhjkt dat deze een Ucht positieve waarde heeft (tau=0,14). Er is 
dus mogehjk enig effect van de belasting- en premiedruk op de arbeidspar
ticipatie van vrouwen. In deze studie wordt echter een belangrijker, omgekeerd 
effect verondersteld van de arbeidsparticipatie van vrouwen op de coUectieve 
sociale uitgaven, via het verdwijnen van de mogehjkheid tot het bieden van 
informele zorg. 

Conclusie 
De omvang van de arbeidsparticipatie is in zoverre van belang dat het aantal 
personen dat geen betaalde arbeid verricht hypothetisch een positief effect 
heeft op de omvang van de coUectieve sociale uitgaven. Deze veronderstelling is 
al verwerkt m de hypothesen over het effect van de participatiegraad van 
jongeren en ouderen, respectieveUjk in onderwijs en in betaalde arbeid. De 
hypothese over het effect van de participatie van vrouwen wijkt hiervan af. 
Onder vrouwen neemt de arbeidsparticipatie toe, die echter hypothetisch niet 
een daling maar een stijgmg van de coUectieve sodale uitgaven tot gevolg heeft. 
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SJ.4 Demografische achtergronden 

53.4.1 Veroudering van de bevolking en de behoefte aan voorzieningen 

Het gebruik van sociale voorzieningen naar leeftijd 

Tabel 5.11: Collectieve uitgayen aan onderwijs, gezin, gezondheidszorg en pensioenen (inclusief 
invaliditeitsuitkehngen) per leeftijdsgroep, in verhouding tot de uitgaven voor de 
categorie 15-64 jaar, omstreeks 1980 

0-14 15-64 65 + 65 + /0-14 

Bondsrepubliek 1,7 1,0 5,3 3,2 
Denemarken 1,4 1,0 2,9 2,1 
Frankrijk 1,9 1,0 5,1 2,6 
Verenigd Koninkrijk 1,9 1,0 4,0 2,1 

BroD 
R. Holzmann, The impact of ageing on social public expenditure; International Seminar on the 
ageing of the population, Working Paper, Parijs, 4-5 oktober 1988. 

De ontwikkehng van de omvang van de uitgaven is in paragraaf 5.2 beschreven. 
Uit deze paragraaf bhjkt dat de uitgaven aan sociaal beleid in Westeuropese 
landen stijgen. Het ligt voor de hand een verband met de demografische 
veroudering te veronderstellen, omdat deze landen ook landen met een verou
derende bevolking zijn. Deze veronderstelling is mede gebaseerd op het feit dat 
er verschillen zijn in gebruik van collectieve sociale voorzieningen door leef
tijdscategorieën. Ouderen doen een aanzienhjk groter beroep op collectieve 
voorzieningen dan de jongere leeftijdscategorieën (zie tabel 5.11). Dit geldt 
voor het grootste deel van de collectieve sociale uitgaven, maar niet voor de 
uitgaven aan onderwijs (zie tabeUen 5.12 en 5.13). 

Tabel 5.12: Gemiddelde omvang verschillende sociale uitgaven per hoofd van de Nederlandse 
bevolking, naar leeftijdscategorie, in 1981 

0-19 20-44 45-64 65-79 80+ Totaal* 

Index: gemiddeld totaal = 100 
Sociale zekerheid 25 32 86 175 195 58 
Onderwijs 57 8 - - - 21 
Gezondheidszorg 12 9 15 40 102 16 
Overige dietistverlening 4 2 3 14 73 5 
Totaal sociale uitgaven 98 52 104 229 371 100 

a de totalen in deze kolom zijn gemiddelden voor de gehele bevolking, waarbij het totaal van 
de sociale uitgaven per hoofd van de bevolking is omgezet in een indexcijfer met een waarde 
100. 

Bron 
E . Pommer, The relative impact of demography in the Netherlands; International seminar on the 
ageing of population, Working Paper, Parijs, 4-5 oktober 1988. 
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Uit tabel 5.12 blijkt dat uitgaven aan onderwijs voornamelijk zijn bestemd zijn 
voor jongeren. De leeftijdscategorie 20-44 jaar ontvangt ook nog een aanzienlijk 
deel van deze uitgaven, doordat tot deze leeftijdscategorie nog studenten van 20 
jaar en ouder behoren. Ouderen doen een opvaUend groot beroep op uitgaven 
aan sociale zekerheid, gezondheidszorg en overige dienstverlening. Aan de 
categorie 65-79 jaar wordt meer dan twee keer het gemiddelde besteed, en aan 
hoogbejaarden (80+) meer dan drie en een half keer het gemiddelde. Op 
grond van deze verschillen in uitgaven per leeftijdscategorie kan men van 
veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking een effect verwachten op 
de omvang van de uitgaven. Gegeven de verhoudingsgetaUen in tabellen 5.11 
tot en met 5.13 kan men verwachten dat in de loop van de tijd, bij een verou
dering van de bevolking, de coUectieve sociale uitgaven toenemen. 

Tabel 5.13: Relatieve omvang collectieve uitgaven aan gezondheidszorg voor verschillende 
leeftijdscategorieën 

Land Uitgaven voor: 
65 + /0-64 jaar 75 + /0-64 jaar 

Frankrijk 2,4 2,8 
Verenigd Koninkrijk 4,3 6,6 
Nederiand 4^ 6,2 

, geciteerd in: H . de Jouvenel, Europe's Ageing Population. Trends and Challenges to 
2025; Parijs/Guildford, Futuribles/Butterworth & Co Ltd, 1989, blz. 35. 

Wilensky over demografische veroudering en de gevolgen voor de omvang van de 
verzorgingsstaat 
Wilensky heeft m 1975 een belangrijke studie over het effect van de demografi
sche veroudering op coUectieve sociale uitgaven gepubUceerd'. In deze studie 
heeft hij met gegevens uit 1966 over zestig landen de achtergronden van de 
omvang van de coUectieve sociale uitgaven, gemeten als percentage van het 
bruto nationaal produkt, onderzocht. Wilensky interpreteert de gevonden statis
tische samenhangen als volgt. Economische groei gaat gepaard met een daling 
van het geboortencijfer en dus met een demografische veroudering van de 
bevolking. Dit heeft effect op de omvang van de coUectieve sociale uitgaven, 
doordat ouderen hier relatief vaak gebruik van maken. De veroudering van de 
bevoUdng beïnvloedt bovendien de rechten op sociale zekerheid. Ouderen 
oefenen als "grijze macht" zelf enige poütieke invloed uit. Belangrijker nog zijn 
de overwegingen van jongeren, die de verantwoordehjkheid voor ondersteuning 
en verzorging van ouderen kuimen overdragen op de gemeenschap, en van 
mensen van middelbare leeftijd die hun eigen oude dag verzekerd wiUen zien .̂ 

'Wilensky, 1975. 

^bid., blz. 26. 
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Het maakt geen verschil welk poütiek stelsel de samenlevmg beheerst. Het is 
niet zo dat überale samenlevingen minder, en sociaüstische samenlevingen 
meer uitgeven aan sociale zekerheid. WUensky ontkent niet dat aan de uitgaven 
pohtieke besluiten ten grondslag üggen. Hij ziet echter een zekere dwang 
uitgaan van de ontwikkelingen. De poütieke besluiten volgen de veroudermg. 
Bepalend voor het niveau van de sociale zekerheid is uiteindehjk de fase van 
sociaal-economische ontwikkeling, waarvan volgens hem de graad van veroude
ring afhankehjk is. 
WUensky moet nieuwe verklarende factoren zoeken voor de verschiUen in 
uitgaven aan sociale zekerheid door de rijke westerse landen, die aUe in 
dezelfde fase van sociaal-economische ontwUdcehng verkeren. Als bevorderend 
voor de relatieve omvang van de coUectieve sociale uitgaven van deze landen 
noemt hij de volgende institutionele kenmerken van sociale zekerheid: de mate 
van centraüsatie van het beleid; minder grote mobihteitskansen voor de 
bevoUdng; en lage directe en hoge indirecte belastingen. Verder is het kemnerk 
van de levensduur van het stelsel van sociale zekerheid belangrijk. Hoe ouder 
het stelsel is, hoe meer tijd de sociale zekerheidsbm-eaucratie heeft gehad meer 
middelen naar zich toe te trekken. Het schema 5.3 brengt de analyse van 
WUensky op een vereenvoudigde wijze in beeld. 

Schema 5.3: Analyse Wilensky 

WELVAARTSNIVEAU 

VEROUDERING RELATIEVE OMVANG 
, • SOCIALE UITGAVEN 

i t 
INSTITUTIONELE KENMERKEN SOCIALE 
ZEKERHEID 

Voor de verklaring van de verschiUen tussen rijke westerse landen maakt 
WUensky gebruik van een ingewikkeld geheel van factoren. Dit is onbevre
digend. In deze studie wordt gehoopt dat de kenmerken van de levenscyclus 
een eenvoudiger verklaring bieden. Bovendien heeft een verklaring van verschil
len tussen westerse landen door kenmerken van de levenscyclus een voordeel. 
Deze factor is zmvol in verband te brengen met de andere verklarende facto
ren: de economische ontwikkeling en de demografische veroudering. 
Op basis van hetzelfde materiaal als Wüensky heeft gebruUct, heeft de vakgroep 
pohticologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam een ander causaal model 
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ontwikkeld'. Uit deze analyse komen ongeveer dezelfde relaties naar voren, 
maar is de veroudering een afhankelijke factor van het institutionele systeem 
van sodale zekerheid. Het aantal jaren dat het stelsel van sodale zekerheid 
bestaat, heeft in dit model directe gevolgen voor het percentage ouderen. De 
sterfte onder ouderen zou door een goede sodale zekerheid verminderen. Het 
uitgavenpatroon zou beheerst worden door institutionele factoren en niet door 
demografische factoren. Het uitgangspimt van de analyse is echter reeds op het 
eerste gezicht onjuist. De veroudering van de bevolking is in beperkte mate het 
resultaat van een daling van de sterfte onder ouderen. De daling van de 
vruchtbaarheid is de belangrijkste bepalende factor voor de demografische 
veroudering .̂ 

Conclusie 
Uit statistische gegevens over het gebruik van coUectieve sodale voorzieningen 
bhjkt dat er een sterk verschiUend gebruik is van voorzieningen door versdbU-
lende leeftijdscategorieën. Dit heeft aanleiding gegeven tot onderzoek naar de 
gevolgen van demografische veroudering. Een belangrijk onderzoek is door 
WUensky uitgevoerd. Hieruit bhjkt dat de demografische veroudering een rol 
speelt en dat deze factor weer verband houdt met de fase van sodaal-econo
mische ontwikkehng. Voor de verklaring van de verschiUen tussen de rijke 
westerse landen zijn deze factoren onvoldoende. Wüensky zoekt een aanvuUen-
de verklaring m de institutionele kenmerken van de sodale zekerheid. Het 
verklaringsschema van deze studie zoekt in plaats hiervan een verklaring in 
kenmerken van de levenscydus, die bovendien weer andere factoren (demo
grafische veroudering en economische groei) mede kunnen verklaren .̂ 

S3.42 Leeftijdsopbouw, informele zorg en collectieve sociale uitgaven 

In de vorige paragraaf is ingegaan op het demografische effect, via de verschil
len in gebruik van voorzieningen door leeftijdscategorieën, op de omvang van 
de verzorgingsstaat. Sundström onderkent nog een andere relatie tussen de 
leeftijdsopbouw van de bevolking en de verzorgingsstaat. Hij is in een studie 
ingegaan op een mogeüjke verklaring van de ontwikkeling van de coUectieve, 
formele zorg uit ontwUdceUngen in de informele zorg. De hoeveeUieid informe
le zorg is volgens zijn theorie weer afliankehjk van de leeftijdsopbouw van de 
bevoUóng*. 
Sundström meent dat de informele zorg van het gezin en de formele zorg van 
de staat een wisselwerking met eUcaar hebben, zij kunnen elkaar vervangen. Hij 
constateert dat velen menen dat het slecht is gesteld met de informele zorg, en 
dat deze steeds verder achteruit zou gaan. Volgens hem is het laatste wel juist, 
maar er is desondanks een onderschatting van de hoeveelheid informele zorg. 

'Pellikaan, 1986. 

ook paragraaf 43.1. 

^Zie respectievelijk de hoofdstukken 4 en 2. 

^Sundström, 1982 en 1983. 
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Er wordt veel informele zorg gegeven. Hij baseert deze constatering over het 
grote belang van de informele zorg mede op waarnemingen van Boulding'. 
Laatstgenoemde schat dat er grote overdrachten van inkomen en zorg in 
gezmsverband zijn, vele malen groter dan waeirin wordt voorzien door de 
pubheke sector. Alvorens verder te gaan met de verklaring volgens Sundström 
volgt nu eerst enige aanvullende informatie over de omvang van de informele 
zorg. 
De stelling van Boulding kan door de uitkomsten van verscheidene Ameri
kaanse onderzoeken worden ondersteund. In een overachtsartikel constateren 
Soldo en Manton het volgende. In tegenstelling tot wat zij een populaire mythe 
noemen, menen zij te kunnen constateren dat ouderen niet geïsoleerd in de 
gemeenschap of in verpleeghuizen leven. Op elke leeftijd en op elk niveau van 
invahditeit worden ten minste twee oudere personen in de gemeenschap 
verzorgd, tegen één oudere die in een verzor^ngs- of verplegingsinstelling ver-
bhjft. De famihe is in hoge mate betrokken bij de persoonhjke zorg voor 
afhankeüjke ouderen. Bijna 80% van de ouderen met functionele beperkingen 
door riekte steunt geheel of gedeeltehjk op informele zorg. In de meerderheid 
van de gevallen krijgen zij geen steun van formele zorĝ . 
Niet alleen uit Amerikaans onderzoek valt op te maken dat de informele zorg 
van grote betekenis is. Recent onderzoek in Groot-Brittannië leidt tot de 
conclusie dat er een krachtige normatieve druk op vrouwen is, in het bijzonder 
op de dochter, om voor oudere ouders te zorgen'. Uit onderzoek in 1985 in 
België (Vlaanderen) bhjkt dat 71% van de ondervraagde ouderen antwoordt op 
iemand in de omgeving te kimnen rekenen voor verzorging m geval van ziekte 
of invahditeit. Twee van de drie mannen (die voor het grootste deel gehuwd 
zijn) noemen hierbij de echtgenote als hulpverleenster, terwijl 30% van de 
VTouweUjke ondervraagden de man noemt. Vrouwehjke bejaarden noemen 
verder veel vaker dan mannen de kinderen (60% tegen 36%). Slechts 1% 
noemt de kleinkmderen. Vrouwen (29%) noemen vaker dan mannen (21%) 
kennissen en vrienden. Vrouwehjke respondenten (12%) noemen ook frequen
ter dan de mannehjke respondenten (6%) andere familie dan echtgeno(o)t(e), 
kinderen of kleinkinderen*. Deze cijfers over in een enquête uitgesproken 
verwachtingen geven geen duidehjke aanwijzing voor de omvang van de feiteUjk 
verleende hulp. Zij zijn echter wel een extra argument voor het opsteUen van 
hypothesen over een invloed van informele zorg op collectieve sociale uitgaven. 

De kern van de hypothesen van Sundström is dat hij meent dat het aantal 
mensen dat informele zorg biedt aan ouderen, relatief aftieemt ten opzichte van 
het aantal ouderen. Als de omvang van de informele zorg is vermmderd, is dat 
volgens hem niet in de eerste plaats vanwege een morele achteruitgang of door 
een uit elkaar vallen van het gezinssysteem. Er zal eerder gezocht moeten 

'Boulding, 1973. 

^Soldo en Manton, 1985. 

^Valker, 1988, blz. 5. 

*Dooghe, 1985A, blz. 247 en 249-250. 
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worden naar een oorzaak in de feitelijke capaciteit van het informele steimsys-
teem om zorg te bieden. Demografische ontwikkehngen leiden er toe dat er 
een relatief klemere groep is ontstaan van informele hulpverleners die traditio
neel voor bejaarden zorgen, nameUjk vrouwen in de middelbare leeftijdsklas
sen. Het aantal ouderen stijgt ten opzichte van het aantal vrouwen in de 
middelbare leeftijdsklassen'. 
Sundström heeft als kritiek op WUensky, dat laatstgenoemde de centrale rol 
van vrouwen als "providers of altemative care" heeft weggelaten. Sundström 
schat dat door de demografische ontwikkelingen de "care load" in 50 jaar bijna 
is verdubbeld voor vrouwen in het algemeen, en meer dan verdrievoudigd voor 
aUeenstaande vrouwen. Waarschijnhjk vertonen de meeste Europese landen dit 
patroon. Hij meent dat deze factor toegevoegd moet worden aan het model van 
WUensky. De demografische ontwikkehng zou niet aUeen een veroudering van 
de bevolking tot resultaat hebben, maar ook een afnemende "pool of caregi-
vers" (verzor^ngsdraagvlak). Hij verwacht bovendien dat door de toenemende 
participatie in betaalde arbeid door vrouwen de capaciteit van de mformele 
zorg verder vermmdert. 
Een vergeUjkend onderzoek van Sundström naar de leeftijdsopbouw en de 
coUectieve sociale uitgaven van de Scandinavische en enkele andere geïndustria-
hseerde landen leidt tot de volgende conclusies. Sundström \indt dat landen 
met een klein verzorgingsdraagvlak proportioneel meer aan de sodale zeker
heid besteden. De correlatie is echter zwak. Hij vindt geen correlatie tussen het 
percentage werkende vrouwen en kosten van de sodale zekerheid. Er zijn 
enkele landen die een uitgavenpatroon vertonen dat tegengesteld is aan de 
aanvankehjke verwachting. Polen en Japan, landen met relatief veel m betaalde 
arbeid parüdperende vrouwen, besteden weinig en Noorwegen, een land met 
relatief weinig werkende vrouwen, besteedt niettemin veel aan sodale zeker
heid. Sundström bhjkt dus niet in staat zijn hypothesen na toetsing geheel te 
handhaven. 
Bij een eerste blik op de hier bestudeerde landen in tabel 5.14 is er ook geen 
aanleidmg op de hypothese van Sundström over de leeftijdsopbouw in te gaan. 
Dit bhjkt uit tabel 5.14. De verhoudingsdjfers ten opzichte van het aantïd 65-
jarigen en ouder zijn weinig gedifferentieerd. De verhoudingsdjfers ten opzich
te van het aantal 75-jarigen en ouder zijn geschikter voor nadere analyse. Zij 
vertonen een groter verschU. Bovendien doen vooral hoogbejaarden een beroep 
op sodale voorzieningen. Uit de djfers bhjkt dat Denemarken het kleinste, en 
dat Nederland het grootste verzorgingsdraagvlak heeft. Als dit gegeven wordt 
gekoppeld aan de coUectieve uitgaven voor gezondheidszorg in 1985̂  dan 
ontstaat een uitkomst die tegengesteld is aan de verwachtingen. Denemarken is 
sterker verouderd en heeft een kleiner verzorgmgsdraagvlak dan Nederland. 
Toch geeft dit land minder langs coUectieve weg uit aan gezondheidszorg dan 
Nederland. Voor aUe landen gezamenhjk berekend is er geen negatieve, maar 
een positieve samenhang tussen omvang van het verzorgingsdraagvlak en de 

'Sundström, 1982 en 1983. 

^ e Ubel 5.3. 
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relatieve omvang van de collectieve uitgaven van gezondheidszorg (tau-waarde: 
0,41). 
Landen met een grote capaciteit van informele zorg, gemeten aan de leeftijds
opbouw, geven dus niet minder maar meer uit aan gezondheidszorg. Deze 
uitkomst geeft aanleiding de verhouding van de omvang van de leeftijdsgroep 
vrouwen van middelbare leeftijd ten opzichte van de leeftijdscategorie ouderen 
niet nader m de analyse te betrekken. Hoewel Sundström de aanvuUende 
hypothese, over de mvloed van het aandeel van vrouwen dat in betaalde arbeid 
participeert, op de coUectieve sociale uitgaven niet kon bevestigen, is dit hier 
nog geen aanleiding deze hypothese te laten vaUen. Deze hypothese is centraal 
gesteld in deze studie en vraagt om een toetsmg door de verzamelde gegevens. 

Tabel 5.14: Verzorgingsdraagvlak: verhouding aantal vrouwen in enkele jongere leeftijdscate
gorieën ten opzichte van het aantal ouderen in het jaar 1985 

Aantal vrouwen 45-59 jaar 
gedeeld door het aantal 
ouderen van 65 jaar 
en ouder 

Aantal vrouwen van 45-59 jaar 
gedeeld door het aantal 
ouderen van 75 jaar 
en ouder 

België 0,67 1,49 
Bondsrepubliek 0,67 1,46 
Denemarken 0^4 1,28 
Frankrijk 0,66 1,34 
Verenigd Koninkrijk 035 1,31 
Nederland 0,65 135 
gem. 0,62 1,41 
st.dev. 0,06 0,10 

Bron 

Bewerking van gegevens uit: Eurosut, Bevolkingsstatistiek 1988; Luxemburg, 1988. 

Conclusie 
Een verklaring van Sundström van de omvang van de coUectieve sociale 
uitgaven, door de capaciteit van de informele zorg, wordt slechts gedeeltehjk 
overgenomen. Niet overgenomen wordt zijn these dat de leeftijdsopbouw 
bepalend is voor de hoeveeUieid informele zorg en daardoor ook voor de 
omvang van de coUectieve sociale uitgaven. Een tweede hypothese van Stmd-
ström, die hij overigens zelf niet kon bevestigen, namehjk dat het aantal 
vrouwen dat betaalde arbeid verricht hierbij een rol speeh, is onderwerp van 
deze studie. Deze hypothese wordt getoetst m paragraaf 5.4.3. 
53 J De rol van de pohtiek 

53.5.1 Invloed van politieke stelsels en stromingen 

De invloed van de pohtiek is onderzocht door vergehjkingen van geografische 
gebieden waar verschiUende poUtieke stelsels of stromingen domineren. Uit een 
overzicht van dit onderzoek, dat door Aquina is samengesteld, bUjkt dat het 
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eerste systematische vergehjkende onderzoek over dit onderwerp in de jaren 
vijftig m de Verenigde Staten is uitgevoerd'. Sinds de jaren zestig is er ook 
mtemationaal vergehjkend onderzoek uitgevoerd en gepubhceerd. Onder 
andere is een onderzoek van Wilensky, waarover in 1975 is gepubhceerd, 
belangrijk voor de theorievorming. Dit onderzoek schenkt mede aandacht aan 
de betekenis van demografische ontwikkelingen en is besproken bij de behan
deling van hteratuur over demografische achtergronden .̂ 
Uit het onderzoek naar de rol van de pohtiek bhjkt dat het overheidsbeleid m 
hoge mate afliankehjk is van de economie. Bij een gehjke stand van sociaal-
economische ontwikkeling is de invloed van pohtieke factoren gering. In de 
hteratuur is getracht de rol van de pohtiek te plaatsen binnen de relatie tussen 
economie en coUectieve sociale uitgaven. De volgende interpretatie is naar 
voren gebracht. In democratische staten kiest men de pohtici die vervolgens 
doen wat de kiezers wiUen. Wat de kiezers wiUen houdt verband met de 
sociaal-economische omstandigheden; hierdoor zijn deze omstandigheden mede 
bepalend voor overheidsbeleid. Deze interpretatie is enigszins onvoUedig, want 
ook m ondemocratische landen volgen pohtieke besluiten de sociaal-econo
mische ontwikkeling. Er is weinig verschU tussen democratische en ondemocra
tische landen in uitgavenniveau, als deze landen in dezelfde fase van sociaal-
economische ontwUdceling verkeren. Kennehjk zijn democratische verkiezmgen 
niet noodzakehjk voor het pohtieke systeem om het uitgavenpatroon bij de 
sociaal-economische ontwikkehng aan te passen. 
In de hteratuur komt men tot de conclusie dat tot een bepaald niveau van 
sociaal-economische ontwUikehng pohtieke factoren geen afzonderhjke invloed 
hebben op overheidsbeleid. Er moet nu eenmaal een bepaald beleid gevoerd 
worden om in primaire behoeften te voorzien. Als hierin echter is voorzien, 
wordt de poUtieke invloed groter. In de westerse landen die in dezelfde fase 
van sociaal-economische ontwikkeling verkeren, is er misschien een onafhanke
Ujke mvloed van de pohtiek. Deze landen vertonen onderling grote verschiUen 
in uitgaven aan sociale voorzieningen. Hedström en Ringen hebben, op basis 
van studies in de jaren 1979-1981, de inkomensbronnen van huishoudens 
vergeleken in Canada, de Bondsrepubüek, Israël, Noorwegen, Zweden, Groot-
Brittannië en de Verenigde Staten. Zij vinden dat de pubUeke inkomensover
drachten gemiddeld sterk verschiUen, als zij gemeten worden als aandeel van de 
mkomens van huishoudens. Dit aandeel varieert tussen 8% (Verenigde Staten 
en Israël) en 29% in Zweden. Het grote aandeel van mkomensoverdrachten in 
mkomens van huishoudens bhjkt niet te verklaren uit het feit dat Zweden een 
oudere bevolking heeft dan andere Europese landen, want dat is niet het geval. 
Hedström en Ringen trekken de conclusie dat in Zweden kennehjk andere 
pohtieke prioriteiten worden gesteld". Een dergehjke vaststeUing kan leiden tot 
het toekennen van een belangrijke rol aan de poUtiek, als er een systematische 

'Aquina, 1982, blz. 180 e.v.. 

^ e paragraaf 5.3.4.1. 

h e d s t r ö m en Ringen, 1988. 

"ibid., blz. 231. 
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samenhang bhjkt te zijn met de gestelde prioriteiten door pohtieke stelsels en 
stromingen die op een gegeven moment macht bezitten. 
De westerse landen hebben geen sterk verschiUende pohtieke stelsels. Wel is er 
afwissehng in de pohtieke stromingen die op een gegeven moment regeren. In 
hoeverre spelen deze pohtieke stromingen een rol? Alber heeft dit nader 
onderzocht door een vergehjking van landen die aangesloten zijn bij de Organi
satie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Alber 
concludeert dat m de jaren zeventig vooral sociaal-democratische kabinetten 
kortmgen op sociale uitgaven voor hun rekening nemen, terwijl het in de jaren 
tachtig poütiek rechtse kabinetten zijn die de groei van de uitgaven beperken'. 
De uitkomst over de jaren zeventig is in strijd met de verwachting. Alber 
constateert dat de pohtiek reageert op de omstandigheden, onafhankeüjk van 
de doelstellingen van de heersende pohtieke stromingen. Hij wijst op het ver
schijnsel dat het moeUijk is op een omvangrijke verzorgingsstaat te beziünigen. 
Er is dan een groot pubhek chënten. Uit een bestudering van de ontwikkeling 
tussen 1975 en 1984 bhjkt dat landen met een hoog niveau van uitgaven in 1975 
de sociale zekerheid in de volgende jaren meer uitbreiden dan de minder 
ontwikkelde verzorgingsstaten. De Bondsrepubhek is echter een opvaUende 
uitzondering. Hier zijn forse bezuinigingen doorgevoerd, ondanks het bestaan 
van omvangrijke sociale programma's. 
De bevindingen van Alber leiden tot de conclusie dat de omvang van de 
coUectieve sociale uitgaven niet verklaard kan worden uit het aan de macht zijn 
van bepaalde pohtieke stromingen. De door hem geconstateerde continmteit in 
uitgavenniveau is niet verbazingwekkend bij een verklaring van het mtgavenni-
veau uit kenmerken van de levenscyclus. De levenscyclus verandert niet snel, en 
de hiermt ontstane behoeften zuUen zich niet zonder meer aanpassen bij een 
verminderde economische groei en de hierdoor ontstane beperkingen in de 
beschikbare financiële middelen. 

Conclusies 
Poütieke stelsels of stromingen bhjken niet zinvol gekoppeld te kunnen worden 
aan een bepaald niveau van coUectieve sociale uitgaven. Het is echter evident 
dat aan coUectieve sociale uitgaven pohtieke besluiten voorafgaan. Hoe kan 
deze relatie nu nader geïnterpreteerd worden en wat is de relevantie van 
veranderingen m de levenscyclus? De beantwoording van deze vragen is het 
onderwerp van de volgende paragrafen. Uitspraken in de hteratuur, over het 
verband tussen poütiek en coUectieve sociale uitgaven, worden hier geordend 
door het gebruik van de begrippen manifeste en latente functie. De manifeste 
functie van de pohtiek in westerse samenlevingen is het verminderen van 
armoede en sociale ongeüjkheid. Over de mate waarin dit moet gebeuren 
hebben de pohtieke stromingen een verschiUend standpunt. Belangrijker voor 
het effect op de uitgaven dan de manifeste functie is de latente functie: het 
voldoen aan de wensen van belangengroeperingen die ontstaan door de 
levenscyclus. Dit wü niet zeggen dat de pohtiek in het geheel geen rol speelt. 

'Alber, 1988, blz. 192. 

^Ibid. 
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De rol van de politiek is echter een volgende, reagerend op de leeftijdsopbouw 
van de bevolking en op de veranderde levenscyclus. Het is bijvoorbeeld poütiek 
verleidehjk financiële voordelen of een goede gezondheidszorg te gunnen aan 
een groeiende groep oudere kiezers. Een dergeüjk poütiek streven kan ook 
steim krijgen van mensen die nog in de tweede leveiüfase verkeren. Laatstge
noemden zuUen dit ook als een persoonUjk, toekomstig voordeel beleven. 

S3S2De manifeste functie van de politiek in de verzorgingsstaat- vermindering 
van armoede en sociale ongelijkheid 

Poütieke stelsels en stronmigen büjken geen systematische invloed te hebben 
op het niveau van de coUectieve sodale uitgaven. Dit betekent dat poütieke 
richtingen die verschUlend denken over de wenseüjkheid sodale ongehjkheid te 
verminderen, geen verschU maken voor de omvang van de coUectieve sodale 
uitgaven. Dit is opmerkeUjk omdat in de poütieke discussie de coUectieve 
sodale uitgaven wel in dat ücht worden bezien; de manifeste functie van de 
pohtiek in de verzorgingsstaat is vermindering van armoede en sodale ongehjk
heid. 
Er ajn twee manieren van herverdeling waardoor de verzorgingsstaat armoede 
en sodale ongehjkheid kan beïnvloeden: 
- herverdeling via de uitgaven. De grote omvang van de coUectieve sodale 

uitgaven zou verklaard kimnen worden door een herverdeling van het 
nationaal inkomen, via de coUectieve sector, naar de minder welvarende 
bevolkingsgroepen. Een herverdeling in de andere richting heeft een 
vergroting van de sodale ongehjkheid als resultaat. Deze komt voor als 
hogere inkomenscategorieën meer van coUectieve sociale voorzieningen 
profiteren dan de lagere inkomenscategorieën. Zij kunnen naar verhouding 
meer ontvangen van coUectieve bestedmgen aan de hier bestudeerde 
bestemmingen (onderlijs, gezondheidszorg en pensioenen), maar ook van 
bestedingen aan huisvesting, verkeer, toerisme en cultuur; 

- herverdeling via de geheven belastingen en premies ten behoeve van de 
sociale lütgaven. Ook als de uitgaven niet in het bijzonder bestemd zijn voor 
mensen in ongunstige sodaal-economische omstandigheden, dan zouden 
door hun extra tegemoetkomingen te bieden en hen bij belasting- en 
premieheffing te ontzien, de poütieke besluiten het genoemde doel toch 
kunnen dienen. Aan de andere kant kunnen belastingkortingen en de 
loongrens voor premiebetaüi^ waardoor de hogere inkomenscategorieën 
niet evemedig bijdragen, de herverdeüng afremmen. 

Gezien de gegevens in tabel 5.15 üjkt de veronderstelling van een bestrijding 
van armoede en ongeUjkheid op het eerste gezicht juist. In de Verenigde Staten 
en Canada zijn de coUectieve sodale uitgaven laag en is het percentage armen 
hoog. De Bondsrepubhek en Zweden hebben hoge uitgaven en een laag 
percentage armen. Het Verenigd Koninkrijk heeft een vergeUjkbaar aandeel 
coUectieve uitgaven met de Verenigde Staten, maar een lager percentage 
armen. Dit k ^ te maken hebben met een sterkere herverdeling door de 
belasting- en premieheffing. Dit is echter niet geheel zeker, omdat het laatste 
gegeven over de Verenigde Staten niet in de tabel is opgenomen. Frankrijk hjkt 



211 

een uitzondering, met hoge uitgaven en een hoog percentage armen. Het 
laatste zou verklaard kunnen worden door de denivellerende belasting- en 
premieheffing. Een andere uitzondering is Noorwegen. Hier ajn de uitgaven 
hoger dan m Zweden, maar is niettemm het aandeel armen groter. Het verschil 
tussen deze twee landen m uitgaven is echter relatief klem. Voor de bestudeer
de landen gezamenhjk is er een negatief verband tussen de omvang van de 
collectieve uitgaven om het inkomen te waarborgen en het percentage armen. 

Tabel S.IS: Percentage armen, de omvang van collectieve sociale uitgaven als waarborg voor 
inkomen en de mate van inkomensherverdeling 

Percentage van CoUectieve Inkomensverdeling'^: 
de bevolking uitgaven als voor hef- na hef-
onderde waarborg fmgbe- fingbe-
annoede- van inkomen" lasting/ lasting/ 
drempel* premies premies 

Bondsrepubliek 3 12,4 7,9 7,1 
Frankrijk 16 12,4 8,6 10,9 
Verenigd Koninkrijk 73 7,7 73 6,1 
Nederland - 7,8 6,6 
Canada 11 73 -
Verenigde Staten 13 7,4 - -
Noorwegen 5 93 - -Zweden 33 93 - -
tau -039 

a armoededrempel: een inkomen op het niveau van tweederde van het gemiddelde beschikbare 
inkomen. Onderzoeksgegevens omstreeks 1972. 

b als percentage van het bruto binnenlands produkt. Onderzoeksgegevens uit de periode 
1972-1974. 

c gemiddelde inkomen 20% hoogste inkomens gedeeld door gemiddelde inkomen 20% laagste 
inkomens. Onderzoeksgegevens uit de periode 1960-1976. 

Bronnen 
O E C D , Public expenditure and income maintenance programmes; Parijs, O E C D , 1976; L . C 
Thurow, geciteerd in: R. Lenoir, "Le système de protection sociale: un risque et une chance"; in: 
Futuribles, nr. 122, juni 1988, blz. 3-17. 

Toch bhjft er twijfel of de omvang van de collectieve sodale uitgaven verband 
houdt met de bestrijding van ongehjkheid en armoede. Ook in de rijke westerse 
verzorgingsstaten komt armoede voor. Collectieve sodale uitgaven zijn niet 
uitsluitend bestemd voor de lagere inkomensklassen. Het herverdelende effect 
in de richting van het minder welvarende deel van de bevolking staat, als het al 
voorkomt, niet in verhouding tot de grote omvang van de premie- en belasting-
hefBng en de omvang van de collectieve sodale uitgaven. Alber schat dat in de 
Westeuropese verzorgingsstaten 80% van alle huishoudens pubheke mko
mensoverdrachten ontvangen (Alber, 1988, blz. 196). Het is de vraag of de 
gebruikehjke visie op coUectieve sodale voorzieningen, dat deze een voortzet
ting en uitbreiding zijn van de vroegere armenzorg, wel juist is. Er wordt thans 
meer dan ooit uitgegeven aan de verzorgmgsstaat, terwijl armoede nog steeds 
voorkomt. In de rijlce westerse samenlevingen zijn vele mUjoenen geheel of 
gedeeltehjk afhankehjk van de verzorgingsstaat, maar deze afhankehjken kan 
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men geen armen noemen. De verschillende categorieën uitkeringsgerechtigden 
voldoen niet aan het traditionele beeld van armen als een ziek en gebrekkig 
deel van de bevolking. Uitkeringsgerechtigde werklozen en bejaarden zijn voor 
het grootste deel niet ziek en hulpeloos. 
Deze twijfel over de gebruikehjke interpretatie van de achtergronden van de 
collectieve sociale uitgaven dringt ook in de sociaal-wetenschappehjke Uteratuur 
door. Morris merkt op dat er naar zijn mening een discrepantie is tussen deze 
interpretatie van de verzorgingsstaat, met de hierbij behorende pohtieke 
overwegingen, en de reaUteit van de verdehng van sociale voorzieningen. In 
feite is er een wijze van verdeling ontstaan waarvan in principe zowel de 
middenklasse als de armen profiteren. De burgerüjke pUcht om voor de armen 
te zorgen komt echter in conflict met de belangen van grote andere groepen. 
Armen vormen een minderheid met wemig invloed om voor hun rechten op te 
komen'. Austin constateert: 

"It is important to recognize that there are several distinct sets of cmrent 
welfare state provisions, rather than a single "welfare state". The pohtical 
base for these several sets of pohdes is more a communal obUgation to "our 
own" than charitable redistribution. ActuaUy the description of sodal welfare 
and mcome transfer programmes as "the welfare state" is a unifyii^ inteUec-
tual concept that has httle relation to general pubhc attitudes The 
largest element m these provisions is an intergenerational transfer within 
the middle dass, a necessary outcome in any truly "universal" programme"̂ . 

Als de herverdeling naar lagere inkomens en armen het feitehjk doel zou zijn 
van de pohtiek, dan zou in een land met hoge coUectieve sodale uitgaven, zoals 
Nederland, een sterke herverdeling in de genoemde richtmg moeten worden 
aangetroffen. Dit geldt vooral m een periode van economische crisis. Bös en 
Von Weizsacker steUen dat door een lagere economische groei de aandacht 
voor de inkomensverdehng toeneemt: "...if it is harder to expand the cake, 
people are more concemed about how to share it"'. In prindpe zou dit dus 
kunnen betekenen dat de herverdelende rol van de sodale zekerheid toeneemt. 
Uit tabel 5.16 büjkt echter dat er m 1983, dus na de economische crisis van de 
jaren zeventig, wel een herverdeüng is, maar vooral in de richting van de 
hogere inkomensgroepen. De herverdehng naar de laagste mkomensgroep is 
een uitzondering op de algemene richting van de herverdeling. Deze ontvangt 
16% in het totaal, dit is meer dan een evenredig deel van de uitgaven. Deze 
groep bestaat echter gedeeltehjk uit studenten, wat ook büjkt uit het hoge 
aandeel in de onderwijstütgaven dat zij ontvangt. Studenten die niet meer bij 
hun ouders wonen, teUen m de statistiek mee als een zelfstandig huishouden 
met, uiteraard, een laag inkomen. Velen m deze categorie zuUen na verloop 
van tijd een hoger inkomen ontvangen. Op de geleideUjke toeneming van het 
aandeel in overheidsuitgaven bij stij^ng van het inkomen, is één uitzondering, 
namehjk de uitgaven aan gezondheidszorg. Deze uitgaven hebben wel een 

'Morris, blz. 393. 

^Austin, blz. 397. 

'BÖS en Von Weizsacker, 1989, blz. 348. 
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herverdelende werking naar de lagere inkomensklassen. Dit betreft in feite een 
herverdeling van jong naar oud. In de tweede tot en met de vierde inkomens
groep, die relatief veel van de coUectieve uitgaven voor gezondheidszorg 
ontvangen, bevinden zich veel bejaarden'. 
Deleeck trekt uit onderzoek naar de effecten van de sociale zekerheid de 
conclusie dat het grootste deel van de uitgaven voor het waarborgen van het 
inkomen niet bij de armsten terechtkomt. Als de bestedingen ter verzekering 
van het inkomen louter zouden worden gebruikt om de noodhjdenden een 
redehjk geacht inkomen te verschaffen, dan zou het huidige uitgavenvolume 
veel te hoog zijn .̂ Deleeck spreekt m dit verband van een Mattheüs-effect, 
volgens het woord uit Mattheüs XIII: 12: "wie heeft, dien zal gegeven worden 
en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem 
ontnomen worden"'. 

Tabel 5.16: Overheidsuitgaven naar bestemming en naar inkomensklassen van huishoudens, 1983 

10%-groep Volks- Onderwijs Openbaar Cultuur, Gezond Totaal 
secundair huisves vervoer recreatie heidszorg 
inkomen" ting en overige 

heidszorg 

welzijnszorg 

1) 10 1 24 13 7 14 16 
2) 10 6 2 8 5 37 7 
3) 10 7 2 8 5 32 6 
4) 10 8 4 9 6 25 7 
5) 10 8 6 7 7 5 7 
6) 10 9 9 9 10 1 9 
7) 10 10 13 9 14 5 12 
8) 10 13 14 10 14 3 12 
9) 10 15 12 13 14 -12 10 
10) 10 23 14 14 18 -10 14 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

a rangordening van laag (1) naar hoog (10). Het secundair inkomen is afgeleid van het primair 
inkomen. Het primair inkomen omvat het geheel van lonen, winsten en andere vermogensop
brengsten. Na verrekening van gebonden overdrachten (premies en belastingen enerzijds en 
uitkeringen anderzijds) ontstaat het secundair inkomen. 

Bron 
L . Ruitenberg, F . de Kam en E . Pommer, Profijt van de overheid in 1983; Rijswijk, Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 1989, blz. 107. 

Conclusie 
Uit onderzoek naar de effecten voor de sodale ongehjkheid büjkt dat het 
egaliserende effect van coUectieve sodale uitgaven niet groot is. Soms vergroten 
de heffingen en uitgaven zelfs de ongehjkheid. Kennehjk moet de betekenis van 

'Ruitenberg e.a., 1989, blz. 108. 

^Deleeck, 1977, blz. 104. 

hbid., blz. 213-214. Overigens gaat deze bijbeltekst gaat niet over inkomen of bezit, maar over 
kennis van goddelijke zaken, die niet iedereen zal verwerven. 
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de sociale politiek niet gezocht worden in de bestrijding van armoede en 
ongehjkheid. Het is nu te begrijpen dat er geen relatie gelegd kan worden 
tussen de omvang van collectieve sociale uitgaven en pohtieke stelsels en 
stromingen, die verschillen in opvattingen over sociale ongehjkheid vertegen
woordigen. Voor zover er een duidehjke herverdelende werkii^ is van uitgaven 
naar de lagere inkomens, houdt deze verband met een herverdeling naar 
jongeren (schoheren en studenten) en naar ouderen toe. Dit verwijst naar de 
feitehjke, latente functie van de verzorgmgsstaat, namehjk het voorzien in een 
herverdeling over de levenscyclus. De volgende paragraaf geeft speciaal aan
dacht aan deze functie. 

S3S3De latente functie van de politiek in de verzorgingsstaat: herverdeling over 
de levenscyclus 

Een bestudering van de hteratuur leidt tot de voorlopige conclusie dat de 
pohtiek bemiddelt voor dominerende belangengroeperingen, zoals die van 
ouderen die zouden streven naar verhoging van uitkeringen voor ouderen. Ten 
aanzien van de werking van een dergehjke invloed zijn er twee tegengestelde 
visies. Er is een visie dat de uitgaven altijd lager zuUen zijn dan de behoefteiL, 
omdat de kiezer zich wel bewust is van de kosten (die door de kiezer betaald 
moeten worden door belastingen en premies) en niet van de baten, die vooral 
voor specifieke categorieën zijn. In deze visie hebben afzonderhjke belangen 
dus weinig invloed. De tegengestelde visie houdt in dat overheidsuitgaven in 
democratische landen noodzakehjk te hoog liggen. De overheid zou naar 
belangengroepen luisteren, terwijl de kosten van dit beleid door de gehele 
bevolking gedragen moeten worden, waarvan de belangen niet door een 
bepaalde organisatie worden behartigd. In deze visie hebben belangengroepen 
veel invloed. Aquina meent dat het moeihjk is uit te maken welke van deze 
twee gezichtspimten de juiste is. Hij denkt dat deze theorieën beide te veel 
veronderstellen over de kennis van de kiezer'. 
Deze studie gaat uit van de veronderstelling dat er een invloed is van belangen
groepen via de poUtiek op de coUectieve sociale uitgaven. De bevolking als 
geheel omvat de relevante belangengroepen: respectieveUjk mensen in de 
eerste, tweede en derde levensfase. Als de sociale zekerheid zich aanpast bij 
veranderingen m de levenscyclus, dan worden m feite de belangen van de 
gehele bevolking gediend. Bijvoorbeeld van een verhoog van uitkeringen aan 
ouderen zal bijna iedereen een voordeel onderkexmen. Jongeren en volwasse
nen in de tweede levensfase zuUen verwachten ook eens hiervan te profiteren. 
Dit hoeft overigens niet in te houden dat elk individu loyaal zijn financiële 
bijdrage zal leveren. Ook als men de verzorgingsstaat accepteert en wenst, 
kiumen de nodige spanningen ontstaan bij de financiering .̂ Het aannemen dat 
de pohtiek op deze wjze de veranderingen in de levenscyclus volgt, veron
derstelt niet te veel ten aanzien van de kennis van de kiezer. Onderwijs, 
gezondheidszorg en pensioenen zijn sociale voorzieningen die men uit eigen 

'Aquina, 1982, blz. 187. 

ook hoofdstuk 6 en Van Stiphout, 1988. 
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ervaring kent, of waarover men via anderen in de omgeving informatie kan 
verkrijgen. Ook in ondemocratische landen zal de pohtiek geneigd zijn aan 
deze voorzieningen prioriteit toe te kennen. 
Deleeck stelt een sterke groei van de collectieve sector vast. De welvaartsposi
tie van huishoudens is niet aUeen afhankehjk van het mkomen in geld maar ook 
van sociale uitkeringen en coUectieve diensten, verminderd met sociale premies 
en belastingen'. De coUectieve sector is een belangrijke bemiddelaar geworden 
voor de welvaart van gezinnen .̂ EigenUjk is "herverdeling" een misleidend 
begrip. Er bestaat volgens Deleeck geen natuurhjke economische verdeling die 
vanwege sociale motieven wordt gecorrigeerd. Er is een rechtstreeks proces van 
inkomensverdeling waarbij zowel sociale (behoeften) als economische (presta
ties) factoren meespelen'. Deze vaststelling van Deleeck heeft als imphcatie dat 
hij dus eigenhjk niet uitgaat van een crisissituatie (het sociale probleem 
armoede) als verklaring van de coUectieve sociale uitgaven in de verzorgings
staat, maar van coUectieve sociale uitgaven als een normaal verschijnsel. 
Ondanks de genoemde aantekening bij het begrip "herverdehng" gebruikt 
Deleeck dit begrip verder wel. Hij onderscheidt een verticale en een horizontale 
herverdeling''. De herverdeüng van de eerste soort is een herverdeüng tussen 
verschiUende sociaal-economische miheus, dus van rijk naar arm. Tot de 
manifeste doelstellingen van de verzorgingsstaat behoort het bereiken van een 
zeker niveUerend effect. Deleeck merkt hierover op dat uit onderzoek büjkt dat 
de verticale herverdeling in het algemeen gering is. Dit is in de vorige para
graaf ook geconstateerd. De in omvang veel belangrijker horizontale herverde
hng door de sociale zekerheid, is vooral gericht op de overheveling van midde
len, van de groep van actieven naar de groep niet-actieven. Op deze manier 
simt de horizontale herverdehng tegehjkertijd een verticale herverdehng m ten 
gunste van hen die geen of bijna geen primair inkomen hebben. Er is dus wel 
een mkomensherverdeling, maar nauwehjks een verticale herverdehng ten 
aanzien van de inkomensstructuur van de actieve bevoUdng'. Belangrijk, in het 
ücht van deze studie, is zijn volgende waarneming: 

"dat wat traditioneel als een aanzienhjke horizontale transfert van actieven 
naar niet-meer-actieven wordt voorgesteld, in feite voor een belangrijk deel 
te herleiden is tot een herverdehng over de verschiUende levensfasen van elk 
mdividu of elke groep individuen". 

De horizontale herverdeling betreft niet een overdracht van arm naar rijk, 
maar een overheveling van gezonden naar zieken en van mensen met betaalde 
arbeid naar mensen zonder betaalde arbeid. Hierdoor heeft een zeer groot deel 
van de uitgaven m de verzorgingsstaat betrekkmg op herverdelingen tussen 
groepen in verschiUende levensfasen. Dit geldt in het bijzonder voor de uitga-

'Deleeck, 1977, blz. 9. 

hbid., blz. 25-26. 

hbid., blz. 148. 

''Deleeck, 1974. 

^Deleeck, 1977, blz. 174. 

^bid., blz. 180. 
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ven die in deze studie aan de orde zijn: onderwijs, gezondheidszorg en pensioe
nen. 

Collectieve uitgaven aan onderwijs zijn het resultaat van een overheveling uit de 
tweede levensfase, waar men belasting betaalt, naar de eerste levensfase, waar 
men onderwijs ontvangt. 
Collectieve uitgaven aan gezondheidszorg hebben minder dan de onderwijs
uitgaven het karakter van overdracht van inkomen tussen mensen in verschil
lende levensfasen. De betalers van het grootste deel van de belastingen en pre
mies, mensen in de tweede levensfase, maken zelf ook gebruik van deze collec
tieve voorziening. Desondanks bhjkt uit cijfers over het gebruik naar leeftijd dat 
ouderen 2,4 tot 4,5 maal zo veel als jongeren gebruik maken van collectieve 
voorzieningen van gezondheidszorg'. Zij betalen hier echter niet in dezelfde 
verhouding aan door hogere belastingen en premies. Er is dan sprake van een 
herverdeling van jong naar oud, van jonge gezonde mensen in de tweede 
levensfase naar zieke hoogbejaarden. Dit betekent, gezien het grote en stijgen
de aantal ouderen, dat de financiering van een aanzienhjk, en in omvang toene
mend deel van de gezondheidszorg, het karakter heeft van een overheveling 
tussen de generaties. 
Collectieve pensjoenuitgaven hebben sterk het karakter van overdrachten tussen 
mensen in verschillende levensfasen. Het maakt wat dit betreft weinig verschil 
of voorafgaand door sparen kapitaal is gevormd, of dat de pensioenen uit 
bijdragen van de jongere generaties worden betaald. In het eerste geval heeft 
men groepsgewijs, bijvoorbeeld via deelname in bedrijfspensioenfondsen, 
mkomen overgeheveld van de tweede naar de derde levensfase. In het tweede 
geval is er een overheveling tussen de generaties, waarbij voor de jongere 
generaties sociale rechten ontstaan. Als zij zelf oud zijn, kunnen zij verwacïten 
een beroep te mogen doen op de bijdragen van de dan levende jongere 
generaties. 
Een herverdeling tussen bevolkingscategorieën m verschiUende levensfasen is 
tegehjkertijd een herverdeling over de individuele levenscyclus: men neemt als 
jongere die onderwijs volgt, een voorschot via de coUectiviteit op de verdiensten 
die men in de tweede levensfase zal ontvangen. Later moet men dit via de 
belastingen terugbetalen. Men neemt een deel van de verdiensten m de tweede 
levensfase pas in de derde levensfase op, als men pensioen ontvangt. Er is een 
overhevehi^ van financiële middelen vanuit de tweede levensfase naar de 
eerste en derde levensfase. Doordat de eerste levensfase in onderwijs partici
peert en de derde levensfase geen arbeid verricht moet de tweede levensfase 
het geld hiervoor opbrengen. Bij een uitsphtsing van de coUectieve uitgaven 
bUjkt dat zich een aanaenhjke groei heeft voorgedaan in uitgaven die in het 
bijzonder van belang zijn voor ouderen, namehjk uitgaven aan gezondheidszorg 
en aan pensioenen. Waardoor is deze herverdeling zo belangrijk geworden? 
Van de gegroeide welvaart is vastgesteld dat deze hiervoor wel een noodzakeUj
ke maar niet een voldoende verklaring is. Er zijn kennehjk ook andere factoren 
van belang. Deze andere factoren worden hierna in het bijzonder gezocht in 

'zie tabel 5.13. 
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veranderingen in kenmerken van de levenscyclus en in de demografische 
veroudering. 

Conclusie 
De conclusies van deze paragraaf kunnen als volgt m de eerder geformuleerde 
hypothesen worden ondergebracht. Er is een discrepantie tussen de manifeste 
en de latente functie van de pohtiek in de verzorgingsstaat. De begrippen 
"manifest" en "latent" worden gebruikt vanuit het gezichtspunt van de poUtieke 
discussie. Wat m het zicht van de pohtieke discussie latent is, kan manifest zijn 
m het dagehjks leven van de individuele burger. De manifeste hmctie van de 
sociale pohtiek bestaat uit een streven naar vermindering van armoede en 
ongeUjkheid. Over de wensehjkheid hiervan wordt in de pohtiek verschiUend 
gedacht. Deze verschiUende visies hebben mede geleid tot een poUtieke 
partijvormmg. Het is deze manifeste functie die hierdoor voortdurend in de 
pohtieke discussie aan de orde is. De latente functie van de sociale poUtiek is 
echter een andere, nameUjk het verdelen van de maatschappeUjke produktie 
over de levenscyclus. Deze latente functie overlapt gedeelteUjk de manifeste 
functie, is veel omvangrijker maar dekt de manifeste functie toch niet geheel. 
Ondanks een hoog niveau van coUectieve sociale uitgaven kan armoede nog 
steeds voorkomeiL 

53.6 Conclusies op grond van het hteratuuroverzicht 

Volgens de verschiUende algemeen-theoretische gezichtspunten is de ontwikke
hng van de verzorgingsstaat een autonoom proces, een ontwikkeling die los 
staat van de behoeften van individuele burgers. De richting van de causaUteit 
wordt gelegd vanuit omvattende maatschappehjke veranderingen op het macro
niveau naar het micro-niveau van de privésfeer van het individu. Ook in 
moderne sociologische benaderingen bhjkt men het macro-niveau (de staat, de 
pohtiek, professionele groeperingen) als de bewegende kracht te aen. Deze 
studie veronderstelt een tegengestelde causahteit, namehjk een oorzakeUjk 
verband vanuit veranderingen in de privésfeer, in het bijzonder van verande
ringen in de levenscyclus naar veranderingen op macro-niveau: de ontwikkeling 
van de verzorgingsstaat. 
Een andere belaüógrijke, weinig bekritiseerde veronderstelling in veel sociologi
sche analyses is dat de verzorgingsstaat in het verlengde ligt van de vroegere 
Uefdadigheid. Hiervoor is echter gebleken dat belangrijke posten onder de 
coUectieve sociale uitgaven betrekking hebben op onderwijs, gezondheidszorg 
en pensioenen. Deze uitgaven zijn voor iedereen bestemd en zeker niet aUeen, 
en soms zelfs in mindere mate, voor armen. 

Over de rol van economische factoren valt de conclusie te trekken dat de 
economische groei een rol speelt als noodzakeUjke voorwaarde voor de finan
ciering van de coUectieve sociale voorzieningen. Het is nuttig terzijde op te 
merken dat dit niet betekent dat een nieuwe onafhankehjke variabele aan het 
verklaringsschema moet worden toegevoegd. In hoofdstuk 2 is er al op gewezen 
dat de sodaal-economische ontwikkeling van landen afhankeUjk is van gezins
verhoudingen en van kenmerken van de levenscydus. Na het bereiken van een 
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bepaalde fase van sociaal-economische ontwikkeling, als een land tot de rijke 
landen gaat behoren, ontstaat er ruimte om sociale zekerheid te financieren. 
Als deze fase van ontwikkeling is bereikt, dan bhjkt de economische groei ook 
een rol te spelen bij de bepaling van een algemene trend in de ontwikkelingen 
in het niveau van collectieve sodale uitgaven in Westeuropese landen. Er is 
smds het midden van de jaren zeventig een algemeen effect van de lagere 
economische groei op het niveau van uitgaven. Verschillen in de groei verkla
ren echter niet de verschillen in ontwikkeling in de collectieve sodale uitgaven 
per land. 
Het aantal personen dat betaalde arbeid verricht kan effect hebben op de 
omvang van de collectieve sodale uitgaven. Het is volgens de eerder geformu
leerde hypothesen van belang wie er wel of niet partidperen. Van de partidpa
tie van ouderen wordt een negatief effect verwacht. Van de partidpatie van 
vrouwen in de tweede levensfase wordt een positief effect verwacht op de 
coUectieve sodale uitgaven. 

Over de betekenis van de demo^afische achtergronden is het volgende opge
merkt. Uit statistische gegevens over het gebruik van coUectieve sodale voor
zieningen bhjkt dat er een sterk verschiUend gebruik is van voorzieningen door 
verscluUende leeftijdscategorieën. Dit heeft aanleiding gegeven tot onderzoek 
naar de gevolgen van veroudering. Een belangrijk onderzoek is door WUensky 
uitgevoerd. Hieruit bhjkt dat voor de verklaring van de verschiUen tussen de 
rijke westerse landen de demografische factor onvoldoende is. Hij zoekt een 
aanvuUing m een verklaring door institutionele kenmerken van de sodale 
zekerheid. Het verklaringsschema van deze studie zoekt in plaats hiervan een 
verklaring in de factor van kenmerken van de levenscydus. 
Een verklaring van Sundström van de omvang van de coUectieve sodale uitga
ven, door het effect van de capadteit van de informele zorg door vrouwen (in 
lagere leeftijdscategorieën) aan ouderen, wordt slechts gedeeltehjk overgeno
men. Zijn these dat de demografische omvang van deze categorie vrouwen 
bepalend is voor de hoeveeUieid informele zorg, en daardoor ook voor de 
omvang van de coUectieve sodale uitgaven, is op grond van de beschikbare 
gegevens verworpen. Een tweede hypothese van Sundström, die hij overigens 
zelf niet kon bevestigen, nameUjk de hypothese dat het aantal vrouwen dat 
betaalde arbeid verricht hierbij een rol speelt, is nog steeds onderwerp van 
deze studie. 

Er bhjkt geen systematische invloed te zijn van politieke stelsels of stromingen 
op de omvang van de coUectieve sodale uitgaven. Dit, ondanks het feit dat het 
de manifeste functie van belangrijke pohtieke strommgen is te streven naar een 
vermindering van ongeUjkheid en armoede. Uit onderzoek naar het effect van 
de verzorgingsstaat op de sodale ongehjkheid bUjkt echter, dat het egaliserende 
effect van sodale uitgaven voor verschillende sodaal-economische miheus niet 
groot is. Soms vergroten de heffingen en uitgaven in de verzorgmgsstaat zelfs 
de ongeUjkheid. Dit wü niet zeggen dat de poUtiek in het geheel geen rol 
speelt. Deze rol is echter een volgende, reagerend op de leeftijdsopbouw van 
de bevolking en op de veranderde levenscydus. Het is bijvoorbeeld poUtiek 
verleidehjk finandële voordelen of een goede gezondheidszorg te gunnen aan 
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een groeiende groep oudere kiezers. Een dergelijk politiek streven kan ook 
steun krijgen van mensen die nog in de tweede levensfase verkeren. Laatstge
noemden zullen dit ook als een persoonlijk toekomstig voordeel beleven. Het 
vraagt in het geheel niet veel kennis van kiezers om dergehjke voordelen te 
onderkennen bij pohtieke besluitvorming. De latente functie van de politieke 
besluitvorming ten aanzien van collectieve sociale uitgaven is dus een herverdeling 
van de opbren^ten van de maatschappelijke produktie over de verschillende fasen 
van de levenscyclus. 

5.4 Toetsing van hypothesen en interpretatie 

5.4.1 Algemeen 

De aandacht gaat hier in het bijzonder uit naar de verklaring van de omvang 
van collectieve uitgaven aan onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen. De 
hypothesen over het effect van demografische veroudering en over de effecten 
van veranderingen in de levenscyclus op de omvang van de collectieve sociale 
uitgaven kimnen nu als volgt worden toegespitst. De genoemde soorten uitga
ven zijn gevoelig voor demografische veroudering. Dit is een gevolg van het feit 
dat het gebruik van onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen verschillend is 
voor verschiUende leeftijdscategorieën. Bovendien heeft de stijgmg vem het 
aantal ouderen een pohtieke betekenis, met een positief effect op de verdehng 
van de opbrengsten van de maatschappehjke produktie in de richting van de 
categorie personen die in de derde levensfase verkeert. Op grond hiervan kan 
men verwachten dat de demogreifische veroudering een negatief effect zal 
hebben op de uitgaven aan onderwijs, en positieve effecten zal hebben op de 
uitgaven aan gezondheidszorg en pensioenen. 
Ten aanzien van de mvloed van de levenscyclus is de volgende specificatie van 
de hypothesen mogehjk. De langere duur van het onderwijs aan het begm van 
de levenscyclus, m de eerste levensfase, leidt tot hogere uitgaven aan onderwijs. 
De omvang van de coUectieve sociale uitgaven heeft, naar hier wordt veron
dersteld, ook te maken met veranderingen in de tweede levensfase, nameUjk in 
de sociale posities van vrouwen, die mmder in de gelegenheid zijn zorg te 
bieden aan hulpbehoevende familieleden. Deze verandering in de levenscyclus 
betreft de toenemende participatie van vrouwen in betaalde arbeid. Deze 
ontwikkehng heeft hypothetisch een positief effect op uitgaven aan gezondheids
zorg. De derde levensfase heeft een toenemende duur. Ouderen participeren 
relatief steeds minder in betaalde arbeid. Hierdoor zijn zij voor hun inkomen 
afhankehjk van uitkeringen. Deze verandering in de derde levensfase heeft 
hypothetisch een positief effect op de uitgaven aan pensioenen. 

SA2 Onderwijs 

Toetsing hypothesen 
De coUectieve uitgaven aan onderwijs zijn hypothetisch afhankehjk van de 
veroudering van de bevoUdng. Dit effect van veroudering komt langs twee 
wegen tot stand: via de daling van het aantal jongeren en via de toenemende 
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politieke invloed van ouderen in de bestudeerde democratische landen. Het 
pohtieke gewicht van ouderen neemt toe bij een stijgend aantal. Dit is belang
rijk als er besluiten worden genomen over de toedeling van collectieve uitgaven. 
Dit leidt hypothetisch tot een verlagmg van de uitgaven aan onderwijs. Er 
wordt daarom een negatief verband verwacht tussen de graad van veroudering 
en de omvang van de overheidsuitgaven aan onderwijs. 
Een andere factor heeft echter een stijging van de onderwijsuitgaven als effect. 
Deze factor is de participatiegraad van jongeren in het onderwijs. Er worden 
hier andere cijfers over onderwijsparticipatie gebruikt dan m hoofdstuk 4. De 
cijfers over de onderwijsparticipatie uit hoofdstuk 4 geven een indicatie van de 
duur van de verantwoordehjkheid van ouders. Daarom telt de participatie in 
deeltijdonderwijs mee in het totaalcijfer over onderwijsparticipatie. Dit totaal
cijfer is echter ongeschikt voor een analyse van de achtergronden van de uitga
ven aan onderwijs in dit hoofdstuk. Leerlingen in het dagonderwijs zijn kost
baarder dan leerlingen in het deeltijdonderwijs. Leerlingen en studenten aan 
het voortgezet onderwijs en aan het universitair onderwijs zijn kostbaarder dan 
leerlingen m het basisonderwijs. Om de effecten van demografische veroude
ring en van veranderingen in de participatiegraad vast te steUen, is een wegjng 
van de verschillende leeftijdscategorieën door een toerekening van kosten 
nodig. Als het gaat om toerekening van kosten zijn er slechts cijfers over 
dagonderwijs beschikbaar. 
Tabel 5.17 geeft de ontwikkeling in de participatie in dagonderwijs weer. Deze 
tabel geeft een iets andere rangorde van landen ten aanzien van de participatie
graad dan is ontstaan in tabel 3.10, waarin de participatie mdusief de parti
dpatie in deeltijdonderwijs is gegeven. Het verschil in betekenis van deeltijdon
derwijs in de verschillende landen leidt tot deze verandering. In tabel 5.17 
vallen vooral de hogere positie van het Verenigd Koninkrijk en de lagere 
positie van de Bondsrepubhek op, bij vergehjking van de uitkomsten met de 
gegevens in tabel 3.10. 
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Tabel 5.17: Aantal leerlingen/studenten aan dagonderwijs gepercenteerd op de overeenkomstige 
leeftijdscategorieën 

0-14 jaar 15-24 jaar 
1975 1985 Verschil 1975 1985 Verschil 

1975-1985 1975-1985 

België 89,1 283 
Bondsrepubliek 82,6 86,1 33 223 27,0 43 
Denemarken 71,2 76,0 43 34,9 43,0 8,1 
Frankrijk 843 86,3 13 313 383 73 
Verenigd Koninkrijk 68,1 643 -3,6 36,6 34,3 -2,3 
Nederland 87,2 87,6 0,4 23,6 32,8 93 
gem.' 78,7 80,1 1,4 293 35,1 53 
st.dev." 7,61 8,84 2,90 5,76 5,39 4,13 

a berekend zonder de gegevens over België. 
Bronnen 
Berekend op basis van gegevens uit: CBS, "Jaarcijfers. Nederland internationaal gezien"; in: 
Maandstatistiek bevolking, nr. 4 van 1989, blz. 27-31; Commission of the European Communities, 
The economie implications of demographic change in the European Community 1975-1995; 
Brussel, 1978; Eurostat, Bevolkingsstatistiek 1988; Luxemburg, 1988. 

De gegevens in tabel 5.17 kunnen dienen als een eerste toetsing van de hypo
thesen. Ten aanzien van onderwijsuitgaven ontbreken bruikbare gegevens over 
de tijd voorafgaand aan 1975. Daarom hebben de tabeUen in deze paragraaf 
alleen betrekkmg op de periode 1975-1985. Uit tabel 5.18 bhjkt dat de partici
patiegraad m het dagonderwijs van 15-24-jarigen een toenemend belangrijke rol 
speelt. In 1985 is er een sterk positieve samenhang tussen deze participa
tiegraad en de omvang van de collectieve onderwijsuitgaven. Deze samenhang 
bestaat ook m 1975, maar is dan mmder sterk. Uit tabel 5.18 bhjkt verder dat 
de verondersteUing over het effect van demografische veroudering wordt 
bevestigd voor het jaar 1975. In 1985 is dit echter niet het geval. Dan ontbreekt 
dit verband. Dit is opmerkehjk omdat de veroudermg toeneemt en de pohtieke 
invloed van ouderen dus groter wordt. De verwachting was dat in een samenle
ving met een verouderende bevolking de prioriteit anders wordt gesteld, 
waarbij er minder aandacht is voor onderwijs en de participatie van jongeren in 
het onderwijs wordt belemmerd. Dit bhjkt niet het geval te zijn. Het percentage 
ouderen heeft nauwehjks enige samenhang met de participatie van 15-24-
jarigen (tau-waarden voor 1975: -0,07 en voor 1985: 0,1). De samenhang tussen 
participatiegraad en onderwijsuitgaven verandert dan ook nauwehjks onder het 
constant houden van de mvloed van de graad van veroudering. De samenhan
gen bhjven dan bijna dezelfde waarden houden, namehjk de tau-waarden 0,20 
(in 1975) en 0,6 (m 1985). Het is ook mogeUjk dat bij een toenemende verou
dering de uitgaven per leerling of student verminderen. Hierop wordt aan het 
slot van deze paragraaf 5.4.2 ingegaan naar aanleiding van de analyse van de 
uitgaven in tabel 5.19. 
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Tabel 5.18: Rangordes landen naar verschillen in percentages ouderen van de bevolking en naar 
de relatieve omvang van onderwijsuitgaven van de overheid, als percentage van het 
bruto binnenlands produkt* 

1975 1985 
Percenta Uitgaven Partici Percenta Uitgaven Partici
ge 65 onder patie in ge 65 onder patie in 
jaar wijs dagonder jaar wijs dagonder
en ou wijs van en ou wijs van 
der 15-24-

jarigen 
der 15-24-

jarigen 

1) België Nederland V . K . Denemark. Denemark. Denemark. 
(14,9) (7.7) (36,6) (15.0) (7,1) (43,0) 

2) Bondsrep. Denemark. Denemark. V . K . België Frankrijk 
(14,3) (7,7) (34,9) (15,0) (6,9) (383) 

3) V . K . België Frankrijk Bondsrep. Nederland V . K . 
(13,9) (6,8) (31,2) (14,7) (5,9) (34,3) 

4) Frankrijk V . K . België België Frankrijk Nederland 
(13,4) (6,8) (283) (13,7) (5,6) (32,8) 

5) Denemark. Frankrijk Nederiand Frankrijk V . K . Bondsrep. 
(13,3) (5,8) (23,6) (12,8) (5,0) (27,0) 

6) Nederland Bondsrep. Bondsrep. Nederland Bondsrep. 
(10,7) (5,4) (223) (12,0) (4,6) 

tau -030 0,21 0 0,6 
r -034 0,28 -0,09 0,85 

a als landen ten aanzien van een bepaald kenmerk eenzelfde waarde vertonen, dan zijn wij 
weliswaar in een rangorde geplaatst, maar deze plaatsing heeft onderling geen betekenis. In 
de berekening van de samenhang is dan uitgegaan van een gelijke plaatsing. 

Bronnen 
Zie Ubellen 5.2 en 5.17. De cijfers over de percentages 65 jaar en ouder wijken ieu af van de 
overeenkomstige cijfers in tabel 4.1. Verschillen kunnen ontstaan door een andere afronding en 
door een ander moment van meting in een jaar. 

Naast een politieke invloed van de demografische veroudering is er ook een 
mogeUjke invloed van het afnemend aantal jongeren. Het percentage van 65 
jaar en ouder van de bevolking is echter niet geheel representatief voor het 
relatieve aandeel van jongeren. Er dient daarom onderzocht te worden of een 
berekening van de samenhang met het aandeel van jongeren andere waarden 
oplevert. De samenhang tussen het percentage 0-24-jarigen en de onderwijsuit
gaven is m 1975: 0.21 (tau) en m 1985: O (tau). Dit is geen wezenhjk andere 
uitkomst dan de berekende samenhang met het aandeel van 65 jaar en ouder 
van de bevolking. 
De uitgaven aan onderwijs zijn niet aUeen berekend als een percentage van het 
bruto biimenlands prodiikt, maar ook als reële groeicijfers. Deze worden in 
tabel 5.19 nader geanalyseerd. In deze tabel zijn de groeicijfers m de periode 
1975-1985 uitgesphtst naar het effect dat demografische veranderingen, veran
deringen m de participatiegraad en de stijgende kosten per leerling/student 
hebben. Bij dit overzicht van de groei in overheidsuitgaven in onderwijs is nog 
enige toehchting nodig. De groei van de uitgaven is voor inflatie gecorrigeerd. 
Er is ook een wegmgsfactor ingebracht bij de berekening van de groei van het 
aantal leerlingen en van het effect van demografische ontwikkelingen. Men kan 
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verwachten dat de groei en de vermindering van het aantal leerlingen een 
proportioneel effect heeft op de uitgaven. Hierbij moet echter rekening worden 
gehouden met het feit dat, zoals gezegd, niet alle leerlingen evenveel kosten. 
Oudere leerlingen en studenten zullen hogere coUectieve uitgaven vereisen dan 
jongere leerlingen. Dit is van belang omdat de categorie jongere leerlingen in 
omvang kleiner is geworden, terwijl de categorie oudere leerlingen m mindere 
mate of in het geheel niet is verminderd m omvang. Als de groei van het aantal 
leerlingen bekend is kan onderzocht worden welk deel hiervan ontstaat door 
demografische ontwikkelingen, waarbij ook de genoemde wegingsfactor moet 
worden ingebracht. Er is rekening gehouden met het verschU in participa
tiegraad van 0-14-jarigen en van 15-24-jarigen aan het begin van de onder
zochte periode. Vervolgens kan de invloed van de participatiegraad op de 
uitgaven in de loop van de onderzochte periode worden vastgesteld. Na 
berekening wan deze effecten, uitgaande van een gehjk bhjven van de verdeling 
van kosten tussen leerlingen van verschiUende leeftijdsklassen, zoals deze in 
1975 is, is het effect van de overbhjvende factor zichtbaar'. De overbüjvende 
factor betreft dan de kostenstijging per leerling/student m de bestudeerde 
periode. 

'DC invloed van de demografische ontwikkeling op de stijging van de participatiegraad heeft ook 
effect op de ontwikkeling van de uitgaven. Die effect is echter zo klein dat het in de afronding 
verdwijnt. 
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Tabel 5.19: Gemiddelde jaarlijkse, voor inflatie gecorrigeerde, groeicijfers van overheidsuitgaven 
aan onderwijs in procenten en uitgesplitst naar verschillende factoren, over de 
periode 1975-1985 

Reële waarvan door groei aa 
groei leerlingen" 
uitgaven totaal waarvan 
onderwijs demogra

fische 
verande
ringen 

3/ waarvan stijgende 
kosten per leerling/ 

waarvan student 
partici-
graad 

Bondsrepubliek 0,45 0,24 -0,96 1,20 031 
Denemarken 1,01 1,03 -030 133 -0,02 
Frankrijk 1,02 0,80 -0,37 1,17 0,22 
Verenigd Koninkrijk -1,84 -0,08 037 -0,65 -1,76 
Nederland -0,15 130 -030 2,0 -1,65 
gem. 0,10 0,70 -0,35 1,05 -0,60 
st.dev. 1,06 036 030 0,90 0,91 

a de hier gegeven cijfers zijn gewogen voor de verschillende kosten van leerlingen met een 
verschiUende leeftijd. De schatting van het effect van de demografische veranderingen en van 
de participatiegraad is wat dit betreft niet geheel nauwkeurig, omdat voor de schatting van de 
kosten van 15-24-jarigen is uitgegaan van de gemiddelde kosten van studenten van het hoger 
onderwijs en voor de groep 0-14-jaar van de gemiddelde kosten van het lager en het 
voortgezet onderwijs. Een deel van eerstgenoemde groep bevindt zich echter nog in het 
voortgezet onderwijs. De eerste schatting is hierdoor iets te hoog en de tweede schatting iets 
te laag. Vermoedelijk maakt dit echter niet veel verschil voor de uitkomsten ten aanzien van 
het aandeel van de demografische veroudering en van de veranderingen in de participatie
graad in de groei van de uitgaven. 

Bronnen 
Berekend op basis van gegevens uit: O E C D , National Accounts 1963- 1980; Volume II , Detailed 
tables. Parijs, O E C D , 1980; O E C D , National Accounts 1974-1986; Volume II , Detailed tables. 
Parijs, O E C D , 1988; Commission of the European Communities, The economie implications of 
demographic change in the European Community 1975-1995; Brussel, 1978; Eurostat, Bevolkings
statistiek 1988; Luxemburg,1988; Eurostat, Full-time education in the European Community in 
1985/1986; Rapid Reports, Population and social conditions; 1988, nr .1; Sociaal en Cultureel 
Planbureau, Memorandum kwartaire sector 1989-1993; Cahier 1989, nr. 71, Rijswijk/Alphen aan 
den Rijn, SCP/Samson, 1989. 

Uit tabel 5.19 volgt dat het negatieve effect van de demografische veroudering 
niet een overheersende invloed heeft gehad op de ontwikkehng in de uitgaven. 
Het aantal jongeren in de leeftijdscategorie van 0-24 jaar is in het algemeen 
wel gedaald, maar dit geldt niet of nauwehjks voor de groep van 15-24 jaar. 
Deze categorie heeft voor een opwaartse druk gezorgd op de collectieve 
uitgaven door de stijgende participatiegraad. Een en ander geldt niet voor de 
ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Dit land is een uitzondering op de 
regel: hier heeft de participatiegraad een negatief, en de demografische ontwik
kehng een positief effect gehad. Bovendien is er hier een belangrijk effect van 
bezuinigmgen op de onderwijsuitgaven. In Nederland hebben bezuinigingen ook 
een aanzienhjk negatief effect. 
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Interpretatie 
Het onderwijs is een belangrijk onderdeel van de verzorgingsstaat. Onderwijs
uitgaven hebben een relatief grote omvang, gemeten als percentage van het 
bruto bmnenlands produkt. De verzorgingsstaat heeft een deel van zijn groei 
mede te danken aan overdrachten vanuit, voomamehjk, de tweede levensfase 
(de betaalde belastingen en premies door volwassenen m deze levensfase) naar 
de eerste levensfase ten behoeve van onderwijs. In de afgelopen dertig jaar is 
de omvang van de overdrachten voor onderwijs toegenomen; de verzorgings
staat is dus wat het onderwijs betreft verder gegroeid. Uit tabel 5.2 is echter 
gebleken dat er wel enige nuancering ten aanzien van deze conclusie nodig is. 
De groei van de onderwijsuitgaven is vooral sterk in de periode 1960-1975, 
daarna is er in het algemeen een relatieve (met uitzondering van België), en in 
sommige landen (Verenigd Koninkrijk en Nederland) ook een reële daling in 
onderwijsuitgaven. 
In dit verband is het nuttig nog een opmerking te maken over de sociale 
ongehjkheid. De groeiende collectieve sociale uitgaven zou men kunnen zien als 
het gevolg van een streven de sociale ongehjkheid te verminderen, althans dit is 
in Nederland dikwijls als pohtiek argument gebruikt. Dit pohtieke argument is 
echter niet de bepalende achtergrond van de stijging. In de bestudeerde 
periode bestaan nog steeds belangrijke verschillen tussen de leerlingen uit de 
verschiUende miheus in schoolprestaties en schooUoopbaan'. Dit heeft als resxd-
taat dat naar verhouding meer onderwijssubsidies terechtkomen bij de hogere 
inkomensgroepen dan bij de lagere inkomensgroepen .̂ De stijging in onderwijs
uitgaven in verband met de toenemende onderwijsparticipatie is een gevolg van 
andere factoren dan van een streven naar vermindering van de sociale ongehjk
heid. De toenemende onderwijsparticipatie hgt in het verlengde van een 
ontwikkeling op de lange termijn van een toenemende aandacht voor onderwijs. 
Dit hangt weer samen met kenmerken van Westeuropese gezinshuishoudens'. 
Uit een vergehjking van de bestudeerde landen volgt dat veranderingen in de 
levenscyclus tegengestelde effecten hebben. Er is uiteraard een positief effect 
van de stijgende participatiegraad. Deze lange-termijnontwikkehiig heeft zich 
ook in de afgelopen dertig jaar voortgezet. Het Verenigd Koninkrijk is echter 
wat dit betreft een opmerkeUjke uitzondering. Het verschijnsel van een ont-
scholing is hier niet ongewoon. Eerder in de geschiedenis heeft zich in dit land 
ook al eens een periode van ontscholing voorgedaan". 
Ontwikkelingen in de eerste en de tweede levensfase hebben geleid tot een 
lagere vruchtbaarheid en hierdoor tot een demografische veroudering. Deze 
ontwikkeling heeft in de afgelopen dertig jaar nog maar weinig invloed gehad 
op het aantal adolescenten dat in onderwijs participeert, en is hierdoor nog van 
niet veel betekenis geweest voor de omvang van de onderwijsuitgaven. Er is 

'Dronkers, 1986, blz. 48. 

^Ritzen, 1987, blz. 126. 

'Zie paragraaf 2.3. 

"Zie tabel 3.13. 
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geen negatief effect op de onderwijsuitgaven van de stijgende politieke invloed 
van ouderen door him toenemende aantal. Aanvankelijk, in 1975, doet zich wel 
een sterk negatief verband voor tussen de graad van veroudering en het 
relatieve niveau van de onderwijsuitgaven. Dit verband is in 1985 verdwenen, 
hoewel de veroudering dan in alle landen voortgaat. Bij het verbinden van 
conclusies aan het patroon van 1985 is enig voorbehoud nodig, omdat de 
verschiUen in dat jaar tussen landen naar graad van veroudering niet groot zijn. 
Daarom hoeft de aanvankehjke hypothese misschien niet geheel verworpen te 
worden, althans is deze nog bruikbaar om de richting voor verder onderzoek 
aan te geven. Dit mede, omdat de ontwUckehngen m Nederland en in het Ver
enigd Komnkrijk de aanvankehjke hypothese Ujken te ondersteunen. Hier is 
bezuinigd op de uitgaven per leerling (Nederland) en bovendien op de toegang 
tot het onderwijs (het Verenigd Koninkrijk). 
Het is mogehjk dat een toenemende poUtieke invloed van ouderen niet altijd 
leidt tot bezuinigingen op onderwijs. Een tegengesteld effect is ook denkbaar. 
Een alternatieve verklaring, die dan naar voren komt voor de andere landen 
(dan Nederland en het Verenigd Koninkrijk), is dat met de veroudering de 
investeringen in onderwijs toenemen. Immers, als een groter deel van de 
bevolking beter onderwijs heeft gekregen, dan kan dit leiden tot verhoging van 
de maatschappehjke produktie. Door economische groei wordt de financiering 
van oudedagsvoorzieningen gemakkehjker. De stijgende uitgaven per leer
ling/student in de Bondsrepubhek en Frankrijk kunnen hiervan een uitdrukking 
zijn. 
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5.43 Gezondheidszorg 

Toetsing hypothese over het effect van demografische veroudering 

Tabel 5.20: Rangordes landen naar verschillen percentages ouderen van de bevoUdng en naar de 
relatieve omvang van coUectieve uitgaven aan gezondheidszorg als percentage van het 
bruto binnenlands produkt* 

1960 1975 1985 
Percenta Uitgaven Percenta Uitgaven Percenta Uitgaven 
ge 65 gezond ge 65 gezond ge 65 gezond
jaar heids jaar heids jaar heids 
en ouder zorg en ouder zorg en ouder zorg 

als per als per als per
centage centage centage 
van het bbp van het bbp van het bbp 

1) België V . K . België Bondsrep. Denemark. Frankrijk 
(12,0) (33) (14,9) (63) (15,0) (6,7) 

2) V . K . Denemark. Bondsrep. Denemark. V . K . Nederland 
(11,7) (3,2) (14,3) (5.9) (15.0) (63) 

3) Frankrijk Bondsrep. V . K . Nederland Bondsrep. Bondsrep. 
(11,6) (33) (13,9) (5,9) (14.7) (6,4) 

4) Denemark. Frankrijk Frankrijk Frankrijk België België 
(10,6) (2,5) (13,4) (5,4) (13,7) (5,5) 

5) Bondsrep. België Denemark. V . K Frankrijk Denemark. 
(103) (2,1) (13,3) (5,0) (12,8) (5,2) 

6) Nederland Nederland Nederland België Nederland V . K 
(8,6) (13) (10,7) (4,5) (12,0) (5,2) 

tau 0,14 -0,41 -0,69 
r 031 -0,44 -0,71 

a als landen ten aanzien van een bepaald kenmerk eenzelfde waarde vertonen, zijn zij 
weliswaar in een rangorde geplaatst, maar deze plaatsing heeft onderiing geen betekenis. In 
de berekening van de samenhang is uitgegaan van een gelijke plaatsing. 

Bronnen 
R Holzmann, The impact of ageing on social public expenditure; International Seminar on the 
ageing of the population, Working Paper, Parijs, 4-5 oktober 1988; Eurostat, BevoUdngsstatistiek 
1988; Luxemburg, 1988. 

Uit tabel S.20 bhjkt dat er in de loop van de tijd, m tegenstelling tot de aanvan
kehjke verwachting, een negatieve samenhang tussen de graad van veroudering 
en de omvang van de coUectieve uitgaven aan de gezondheidszorg is ontstaan. 
Toch bhjkt onder andere uit de tabeUen 5.12 en 5.13 dat er een verschU is m de 
omvang van het gebruik van gezondheidszorg door de verschiUende leeftijdsca
tegorieën. KenneUjk is het eft̂ ect van de demogreifische veroudering relatief 
klem ten opzichte van andere factoren die de groei van deze coUectieve 
uitgaven bepalen. Dit wordt nader onderzocht in tabel 5.21. Deze tabel spUtst 
de stijging van uitgaven m een stijging door demografische ontwUckehngen en 
een stijging door andere factoren: omvang van de dekking, frequentie gebruik 
per hoofd en intensiteit van de zorg. In deze tabel is ook rekening gehouden 
met het feit dat er binnen de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder verschiUen 
zijn in de omvang van het gebruik van gezondheidszorg; bij een stijgende 
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leeftijd neemt het gebruik van gezondheidzorg toe. Deze soort factoren zijn van 
belang, omdat veranderingen m de levenscyclus hierop effect kunnen hebben. 
In principe kan de arbeidsparticipatie van vrouwen in de tweede levensfase alle 
drie soorten overige factoren beïnvloeden. In de tabel zijn twee a&onderUjke 
perioden onderscheiden om rekening te houden met het effect van de omslag 
in de economische ontwikkehng sinds het midden van de jaren zeventig. 

Tabel 5.21: Gemiddelde jaarlijkse, voor inflatie gecorrigeerde, groei van de coUectieve uitgaven 
aan gezondheidszorg in de periode 1960-1975 en 1975-1985, in procenten 

1960-1975 1975-1985» 
Jaarlijk waarvan waarvan JaarUjk- waarvan waan>an 
se pro door de door se pro door de door 
centuele mografie overige centuele mografie overige 
groei oorzaken'' groei oorzaken'' 

België 8,6 0,8 73 3,1 0,1 3,0 
Bondsrepubliek 6,9 1,2 5,7 1,7 -0,1 1,8 
Denemarken 7,3 1,1 63 1,5 0,1 1,4 
Frankrijk 10,9 1,2 9,7 6,1 03 5,6 
Verenigd Koninkrijk 63 0,8 5,7 1,5 0,1 1,4 
Nederland 13,1 13 11,6 23 0,6 1,7 

23 gem. 8,9 1,1 73 2,7 03 
1,7 
23 

st.dev. 2,38 034 231 1,62 035 1,49 

a de cijfers over deze periode zijn voorlopig. 
b overige oorzaken heeft betrekking op omvang van de dekking, frequentie gebruik per hoofd 

en intensiteit van de zorg. 
Bron 
R Holzmann, The imptact of ageing on social public expenditure; International Seminar on the 
ageing of the population, Working Paper, Parijs, 4-5 oktober 1988. 

In de periode 1960-1975 was de bijdrage van de demografische factor van 
geringe betekenis ten opzichte van de totale groei aan uitgaven. Deze verklaart 
slechts een achtste van de totale groei van de uitgaven. In de periode 1975-1985 
is de betekenis nog verder afgenomen: nu kan deze factor de groei slechts voor 
een dertiende deel verklaren. Het opmerkehjke verschijnsel doet zich dus voor 
dat in de loop van de tijd het effect van demografische invloeden zelfs a&eemt. 
Bij het negatieve effect van de demografische veranderingen in de Bondsrepu
bhek is het nuttig te wijzen op de kleinere generaties die hier in de Eerste 
Wereldoorlog zijn geboren. Van 1975-1980 neemt hierdoor de oudere bevol
king van 60 jaar en ouder cf van 12,4 miljoen naar 11,8 miljoen'. De genoemde 
andere oorzaken hebben hier de belangstelling omdat deze het gevolg kunnen 
ajn van veranderingen in de levensloop, namehjk van een vermindering van de 
mogehjkheden voor informele zorg door de toenemende participatie in betaal
de arbeid door vrouwen. 

'Kuhlewind, 1988, blz. 10. 
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Toetsing hypothese over het effect van de participatie in betaalde arbeid door 
vrouwen 

Tabel 5.22: Rangordes landen naar verschillen participatiegraad vrouwen in betaalde arbeid en 
naar de relatieve omvang van collectieve uitgaven aan gezondheidszorg als percentage 
bruto binnenlands produkt* 

1960 1985 
Partici Uitgaven Partici Uitgaven Partici
patie gezond patie gezond patie 
vrouwen heids vrouwen heids vrouwen 
15-64 j . " zorg 15-64 j . " zorg 45-59 j . 

1) Denemark. V . K . Denemark. Frankrijk Denemark 1) 
(513) (3,3) (743) (6,7) (653) 

2) Bondsrep. Denemark. V . K Nederland V . K . 2) 
(49,1) (3,2) (60,2) (63) (593) 

3) V . K Bondsrep. Frankrijk Bondsrep. Frankrijk 
(48,2) (3.2) (54,9) (6,4) (50,1) 

4) Frankrijk Frankrijk België België Bondsrep. 
(45,8) (23) (503) (53) (453) 

5) België België Bondsrep. Denemark. België 
(36,6) (2.1) (50,3) (5,2) (263) 

6) Nederland Nederland Nederland V . K Nederland 
(26,3) (1.3) (40,9) (5,2) (24,7) 

tau 0,69 -0,62 -0,41 
r 0,97 -0,67 -0,43 

a als landen ten aanzien van een bepaald kenmerk eenzelfde waarde vertonen, dan zijn zij 
weliswaar in een rangorde geplaatst, maar deze plaatsing heeft onderling geen betekenis. In 
de berekening van de samenhang is uitgegaan van een gelijke plaatsing. 

b percentage vrouwelijke beroepsbevolking van het totaal aantal vrouwen van 15-64 jaar. 
Bronnen 
Zie tabellen 3.20, 3.23 en tabel 530. 

In de laatste decennia gaan steeds meer vrouwen in de tweede levensfase 
betaalde arbeid verrichten. In principe kan hiervan een confhct worden ver
wacht met de verwachting dat zij ook tijd besteden aan informele zorg. Een 
grotere participatie in betaalde arbeid zou dan moeten leiden tot hogere uitga
ven aan gezondheidszorg. Deze veronderstelling kan door de uitkomsten van 
tabel 5.22 worden getoetst. De hypothese over de invloed van de partidpatie-
graad van vrouwen hoeft op grond van de gegevens over 1960 niet verworpen 
te worden. In 1985 bhjkt zidi echter een negatieve samenhang tussen beide 
voor te doen. Met de beschikbare gegevens is nader ingegaan op de groei van 
de uitgaven, gekoppeld aan de groei in de arbeidspartidpatie van vrouwen (ae 
tabel 5.23). 
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Tabel 5.23: Groei van de partidpatie in betaalde arbeid door vrouwen en de groei van de 
coUectieve uitgaven voor gezondheidszorg 

Groei participatie in betaalde arbeid, JaarUjkse procentuele groei 
1971-1987 uitgaven gezondheidszorg 1975-1985 

Nederland 
vrouwen van 45-54 jaar (index 158) 23, waarvan 1,7 overige 
vrouwen van 55-59 jaar (index 97) factoren 
Frankrijk 
vrouwen van 45-54 jaar (index 129) 6,1, waarvan 5,6 overige 
vrouwen van 55-59 jaar (index 97) factoren 
Verenigd Koninkrijk 
vrouwen van 45-54 jaar (index 122) 13, waarvan 1,4 overige 
vrouwen van 55-59 jaar (index 111) factoren 
Bondsrepubliek 
vrouwen van 45-54 jaar (index 109) 1,7, waarvan 1,8 overige 
vrouwen van 55-59 jaar (index 99) factoren 

Bronnen 
Zie tabellen 3.22 en 5.21. 

Er is geen duidelijke samenhang tussen de groei m de arbeidspartidpatie van 
vrouwen en de omvang van de groei in "overige factoren". Als Nederland en 
Frankrijk worden vergeleken met het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepu
bhek, dan is het wel zo dat de eerste twee landen een sterke groei van de 
arbeidspartidpatie en een hoge groei van de uitgaven aan gezondheidszorg 
hebben gekend. Aan de andere kant is m Frankrijk de arbeidspartidpatie van 
vrouwen minder sterk is gegroeid dan in Nederland, terwijl de groei in uitgaven 
aan gezondheidszorg aanzienhjk groter is. Bovendien is in Frankrijk en in 
Nederland de arbeidspartidpatie in de jongere leeftijdscategorie vrouwen sterk 
gegroeid, maar in de groep van 55-59 jaar is de groei ia het Verenigd Konink
rijk aanzienhjk groter. In dit land zijn de collectieve uitgaven aan gezond
heidszorg echter minder toegenomen. De uitkomsten van tabellen 5.22 en S.23 
leiden niet tot een bevestiging, maar eerder tot een verwerping van de hypothe
se over het effect van de arbeidspartidpatie van vrouwen op de uitgaven aan 
gezondheidszorg. 

Interpretatie 
Naast onderwijs is ook de gezondheidszorg een belangrijk onderdeel van de 
verzorgingsstaat. De collectieve uitgaven hieraan zijn relatief hoog en in de 
bestudeerde periode sterk gestegen, zij het dat sinds 1975 in Denemarken deze 
uitgaven relatief dalen*. 
De demoff-qfische veroudering bhjkt weinig invloed te hebben op de omvang 
van de collectieve uitgaven aan gezondheidszorg. Het aandeel ouderen heeft 
zelfs een negatieve relatie met de omvang van deze uitgaven .̂ Dit is opmerke-

'Zie tabel 53. 

^ e tabel 530. 
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lijk omdat er door hmi stijgende aandeel in de bevolking wel een opwaartse 
druk moet zijn geweest op de collectieve uitgaven'. Demografische veroudering 
is echter niet de enige factor die leidt tot een stijpog van de kosten van de 
gezondheidszorg. Een stijging in de uitgaven voor de gezondheidszorg kan m 
verband worden gebracht met: de demografie (de veroudering van de bevol
king), de grotere mogehjkheden door de ontwikkelingen in de medische 
technologie, grotere overlevingskansen van chronisch zieken en gehandicapten, 
een groter en gedifferentieerder aanbod van medische voorzieningen, hogere 
waardering door de bevolking van gezondheid, relatief sterke prijsstijging door 
het arbeidsintensieve karakter van medische voorzieningen en gebrek aan 
concurrentie tussen de aanbieders van voorzieningen .̂ Verscheidene auteurs die 
constateren dat de demografische veroudering niet zo'n grote invloed heeft als 
aj verwachtten, concluderen dan tot een overheersende invloed van endogene 
factoren'. Het is echter niet noodzakehjk af te zien van een verklaring door 
exogene factoren. Factoren die men noemt, zoals uitbreiding van het aantal 
gerechtigden of verhoging van kosten, hoeven niet endogeen te zijn in het 
systeem van de gezondheidszorg. Deze factoren kunnen weer afhankehjk zijn 
van maatschappehjke ontwikkelingen, in het bijzonder van veranderingen in de 
levenscydus. 
Een hypothetische factor is de mvloed van de participatie van vrouwen in 
betaalde arbeid op de informele zorg en daardoor ook op de uitgaven aan 
gezondheidszorg. Uit tabel 5.22 bhjkt echter dat er een negatieve samenhang is 
tussen de uitgaven aan gezondheidszorg en de arbeidspartidpatie van vrouwen. 
Hoe meer vrouwen betaalde arbeid verrichten, hoe lager de coUectieve uitgaven 
aan gezondheidszorg. Dit zou men als volgt nader kunnen interpreteren. Het 
gemiddelde niveau van gezondheid zou kunnen stijgen bij een hogere arbeids
partidpatie van vrouwen. Als betaalde arbeid bevredigender is dan huishoude
lijke arbeid, dan zouden het aantal klachten over de gezondheid en het gebruik 
van gezondheidszorg kunnen afnemen. Deze interpretatie kan echter worden 
verworpen. In de regel zal uit een hogere arbeidspartidpatie een hogere 
taakbelasting van vrouwen voortvloeien. Men kan hooguit vaststeUen dat een 
hogere arbeidspartidpatie niet leidt tot een slechtere gezondheid, dit in tegen
stelling tot vroeger tijd toen er soms een oversterfte van vrouwen was, mede 
door de taakbelasting door arbeid*. Een andere interpretatie is de volgende. In 
landen waar veel vrouwen beteiald werk verrichten, kimnen de inkomens relatief 
lager zijn. Arbeidsintensieve sectoren, waartoe de gezondheidszorg behoort, 
kunnen dan relatief goedkoper zijn. Deze factor kan een rol spelen. Er is 
echter in het hcht van deze studie een interessimter verklaring mogehjk, 
namehjk een verklaring die past bij de aanvankehjke richting van de analyse: de 
verklaring via de rol van informele zorg. 

'Zie tabel 5.21. 

^temational Labour Organization, 1984. 

'Bij voorbeeld: Holzmann, 1988, blz. 8. 

"Zie paragraaf 3.3.3. 
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Het mechanisme dat dan aan de ontwikkehngen ten grondslag ligt, zou men als 
volgt kimnen beschrijven: 
- er is veel informele zorg, maar deze vervangt de kostbare, professionele 

zorg niet; 
- een deel van de mformele zorg bestaat uit het helpen van hulpbehoevende 

ouderen bij het vinden van een weg in de professionele zorg; 
- als de arbeidspartidpatie van vrouwen in de tweede levensfase stijgt, is er 

minder gelegenheid voor het bieden van deze hulp, waardoor de kosten van 
gezondheid^rg dalen. 

Eerder is gewezen op de relatief grote omvang van informele zorg. In aanvul
ling hierop kunnen nog de volgende gegevens worden verstrekt voor Nederland. 
Kinderen bezoeken regelmatig hun ouders. In Nederland gaat 50% van hen ten 
minste één keer per week bij de ouders op bezoek'. Kinderen geven ook regel
matig hulp bij persoonhjke en huishoudelijke verzorging. De rol van de infor
mele zorg voor ouderen door de jongere generaties kan worden opgevat als het 
bieden van hand- en spandiensten die onder andere kunnen bestaan uit het 
bieden van hulp bij het verkrijgen van de nodige formele zorg. Naar de opvat
tingen van ouderen moet de hulp die zij van hun kinderen krijgen echter van 
korte duur zijn, zodat deze voor de kinderen geen belastmg vormt̂ . Dat deze 
hulp in het algemeen niet van zodanige betekenis is dat deze de professionele 
zorg kan vervangen, bhjkt uit het feit dat ouderen met buitenshuis wonende 
kinderen een even groot deel van de zorg van gezinsverzorging en wijkverple
ging ontvangen als ouderen zonder kinderen'. 
Hogere kosten van gezondheidszorg bij de aanwezigheid van veel informele 
zorg vallen te verklaren als jongeren de ouderen helpen bij het vinden van de 
weg naar de gezondheidszorg. Dit mechanisme zal vooral een rol spelen als er 
meer tijd en gelegenheid hiervoor is. Dit is het geval als mmder vrouwen 
betaalde arbeid verrichten. Uit het hier gepresenteerde Nederlandse onderzoek 
kan men afleiden dat jongeren ouderen niet de weg wjzen naar de genoemde 
vormen van extramurale zorg. Ouderen met kinderen ontvangen dus niet 
minder, maar ook niet meer zorg van gezinsverzorging en wijkverpleging dan 
ouderen zonder kinderen. Dit sluit niet uit dat meer informele zorg vooral een 
ffxAer beroep op kostbare intramurale gezondheidszorg als gevolg heeft, dus dat 
kinderen hun bejaarde ouders vooral behulpzaam zijn bij de het verkrijgen van 
intramurale zorg. Illustratief voor deze gang van zaken, hoewel dit misschien 
wel een extreem voorbeeld is in Westeuropese verhoudingen, is de Japanse 
gezondheidszorg. In de vakantieperiode is er hier een opvallende stijgmg van 
opnames in ziekenhuizen van ouderen die op deze manier tijdehjk een verzorgd 
onderdak krijgen in de periode dat de jongere generatie afwezig is*. De 
verklaring dat meer mformele zorg leidt tot een groter beroep op formele zorg 
vraagt om het nodige voorbehoud. Deze is gebaseerd op een analyse van djfers 

'Knipscheer, 1980. 

^Bevers, 1985, blz. 56. 

'Anketsmit, 1984, blz. 119. 

"Akira, 1980. 
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in 1985 en de hieraan voorafgaande jaren. De cijfers aan het begm van de 
bestudeerde periode, namehjk over 1960, geven een ander patroon te zien dat 
in overeenstemming is met de aanvankehjke hypothese: hogere arbeidspartici
patie van vrouwen leidt tot hogere uitgaven aan gezondheidszorg. 

5.4.4 Pensioenen 

Toetsmg hypothesen 

Tabel 5.24: Rangordes landen naar verschillen percentages ouderen van de bevolking en naar de 
relatieve omvang van collectieve uitgaven aan pensioenen* 

1960 
Percenta- Uitgaven 
ge 65 aan 
jaar pensioe-
en ouder nen 

1975 
Percenta- Uitgaven 
ge 65 aan 
jaar pensioe-
en ouder nen 

1985 
Percenta- Uitgaven 
ge 65 aan 
jaar pensioe-
en ouder nen 

1) V.K. Bondsrep. België Bondsrep. Denemark. Frankrijk 
(11.7) (9,7) (14,9) (12,6) (15,0) (12,7) 

2) Frankrijk Frankrijk Bondsrep. België V . K . Bondsrep. 
(11,6) (6,0) (14,3) (103) (15,0) (11,8) 

3) Denemark. Denemark. V . K . Frankrijk Bondsrep. Nederland 
(10,6) (4.6) (13,9) (10,1) (14,7) (10,6) 

4) Bondsrep. Nederland Frankrijk Nederland Frankrijk Denemark. 
(103) (4.0) (13,4) (8,9) (123) (83) 

5) Nederland V . K . Denemark. Denemark. Nederland V . K . 
(8,6) (4.0) (133) (7,8) (12,0) (6.7) 

6) Nederland V . K . 6) 
(10,7) (6,0) 

Uu -0,10 0,20 -0,40 
r 0,12 0,26 -038 

a als landen ten aanzien van een bepaald kenmerk eenzelfde waarde vertonen, dan zijn zij 
weliswaar in een rangorde geplaatst, maar deze plaatsing heeft onderling geen betekenis. In 
de berekening van de samenhang is uitgegaan van een gelijke plaatsing. 

Bronnen 
Zie Ubel 5.4 en Eurostat, Bevolkingsstatistiek 1988; Luxemburg, 1988. 

Er wordt een positief verband verwacht tussen de graad van veroudering en de 
omvang van de collectieve uitgaven voor pensioenen. Twee mechanismen 
kunnen hierbij een rol spelen. Ten eerste is in een samenleving met een 
verouderende bevolking het relatieve aandeel ouderen dat een beroep zal doen 
op pensioenen groter. Ten tweede neemt het pohtieke gewicht van ouderen toe 
als zij relatief in aantal stijgen. Dit is belangrijk als er besluiten worden 
genomen over de toedeling van coUectieve uitgaven. 
Uit tabel 5.24 bhjkt dat de veronderstelling over het positieve verband niet 
verworpen behoeft te worden op grond van de gegevens over het jaar 1975. In 
1960 is er echter nauwehjks een samenhang tussen graad van veroudering en de 
omvang van de uitgaven aan pensioenen. Dit heeft vooral de ongewone positie 
van het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubhek als achtergrond. Het eerste 
land geeft veel minder uit dan verwacht, het tweede veel meer. In 1975 heeft 
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van de twee landen alleen het Verenigd Koninkrijk nog een niet verwachte 
plaats in de rangorde van landen. In dat jaar is er een positieve samenhang. In 
1985 is er een duidehjke negatieve samenhang tussen de graad van veroudering 
en de omvang van de coUectieve sociale uitgaven aan pensioenen. 

Tabel 5.25: Rangordes landen naar verschillen participatiegraad in betaalde arbeid van ouderen 
en naar de relatieve omvang van collectieve uitgaven aan pensioenen 

1976/1975* 
Parti- Uitgaven 
cipatie aan 
ouderen pensioe

nen 

1985 
Parti- Uitgaven 
cipatie aan 
ouderen pensioe
nen 

1) Denemark. Bondsrep. Denemark. Frankrijk 
(20,0) (12,6) (73) (12.7) 

2) V . K . België V . K . Bondsrep. 
(10,6) (103) (53) (11,8) 

3) Bondsrep. Frankrijk Bondsrep. Nederland 
(9,9) (10,1) (33) (10,6) 

4) Frankrijk Nederland Frankrijk Denemark. 
(7,1) (8,9) (2,8) (83) 

5) Nederland Denemark. Nederland V . K . 
(6,7) (7,8) (2,2) (6,7) 

6) België V . K . 
(6,3) (6,0) 

tau -0,33 -0,40 
r -0,38 -0,70 

a de arbeidsparticipatiecijfers hebben betrekking op 1976, de uitgaven op 1975. 
BronneD 
Zie bronvermelding bij tabellen: 3.30 en 5.4. 

Een andere hypothese over de verklaring van de omvang van pensioenen 
betreft de invloed van de participatie door ouderen in betaalde arbeid. Bij een 
hogere participatiegraad kan men een lagere omvang van de coUectieve 
uitgaven aan pensioenen verwachten. De gegevens m tabel 5.25 geven de 
gelegenheid tot toetsing van deze hypothese. Hieruit bhjkt dat er een negatief 
effect is van de participatiegraad. Dit is in overeenstemming met de verwach
ting. Overigens geven de cijfers in tabel 5.25 een benadering van het effect van 
de participatiegraad, zoals ook de cijfers in tabel 5.24 een benadering geven van 
het demografische effect. Onder de niet-participerende ouderen heeft een deel 
geen pensioen. Onder de leeftijdscategorie jonger dan 65 jaar bevmden zich 
ook gepensioneerden die een deel van de pensioenuitkeringen uit de tabellen 
5.24 en 5.25 ontvangen. Hier is in de tabeUen geen rekening mee gehouden. 
Men kan er echter vanuit gaan dat het niveau van de arbeidsparticipatie boven 
de leeftijd van 65 jaar m het verlengde hgt van het niveau beneden die leeftijd'. 

'Zie ook tabel 3.31. 
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Hierdoor kan de participatiegraad van 65-jarigen en ouder toch een goede 
schatting zijn van de participatiegraad in het algemeen op oudere leeftijd. 
In de tabeUen 5.26 en 5.27 zijn de groeicijfers in respectieveUjk de perioden 
1960-1975 en 1975-1985 uitgesphtst naar het effect dat demografische verande
ringen en veranderingen in de omvang van de dekking kunnen hebben, gezien 
de gewijzigde aantaUen. De overbhjvende factor betreft de ontwikkeling in de 
kosten per pensioengerechtigde. Uit deze tabeUen bhjkt dat in de eerste helft 
van de bestudeerde periode de demografische veroudering een belangrijker 
factor is dan de omvang van de dekkmg. Nog belangrijker dan beide factoren is 
echter de stijgmg van de uitkering per uitkeringsgeredhtigde. In de tweede helft 
van de bestudeerde periode zijn echter de verhoudingen anders. De omvang 
van de dekking is dan een belangrijker factor dan de demografische ontwUdce
hng. De rol van de kosten per uitkeringsgerechtigde is aanzienhjk kleiner 
geworden. In de Bondsrepubhek en in Nederland is er zelfs sprake van een 
reële daling. Bij de gegevens over Nederland valt echter wel aan te tekenen dat 
er m de eerste helft van de periode een aanzienhjke stijging van de uitkeringen 
is geweest. Over een langere tijd bezien betekent dit dan gemiddeld toch een 
sterke stij^ng. In de periode 1970-1985 nam in Nederland de pensioenuitkering 
per uitkeringsgerechtigde gemiddeld 33% meer toe dan het nationaal inkomen 
per hoofd van de bevolking'. 

Tabel 5.26: Gemiddelde jaarlijkse, voor inflatie gecorrigeerde, groeicijfers van de collectieve 
uitgaven aan pensioenen, in procenten en uitgesplitst naar verschillende factoren, 
over de periode 1960-1975 

Reële groei waarvan waarvan waarvan stijgende 
uitgaven demogra- omvang kosten per pensioen-
pensioenen fische dekking gerechtigde 

verandeiingen 

Bondsrepubliek 6,30 2,74 13 23 
Denemarken 7,72 230 0,1 53 
Frankrijk 8,68 1,70 1,9 5,0 
Verenigd Koninkrijk 5.78 1.58 03 3,0 
Nederland 11,08 2,34 0,1 8,6 
gem. 7,9 2,1 03 4,9 
st.dev. 1,89 0,43 0,7 233 

Bronnen 
Berekend op basis van gegevens uit: tabel 5.4; Eurostat, Bevolkingssutistiek 1988; Luxemburg, 
1988; R Holzmann, The impact of ageing on social public expenditure; International Seminar on 
the ageing of the population, Working Paper, Parijs, 4-5 oktober 1988. 

De omvang van de dekking is dus steeds belangrijker geworden. Deze factor is 
m hoge mate afhankehjk van de participatiegraad in betaalde arbeid. Als deze 
participatiegraad daalt, stijgt de omvang van de dekking. Dit komt niet aUeen 

'Pommer, 1988, blz. 23. 
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door de pensioenregelingen voor 65-jarigen en ouder. In de loop van de tijd is 
de pensioengerechtigde leeftijd verlaagd en zijn vervroegd-pensioenregelingen 
geïntroduceerd. De mede hierdoor gedaalde arbeidsparticipatie heeft geleid tot 
een groter beroep op de sodale zekerheid en dus tot een grotere omvang van 
de dekking. Het aantal uitkeriagsgerechtigden is gegroeid. Alleen in de Bonds
repubhek ajn er maatregelen genomen om de partidpatie van ouderen in 
betaalde arbeid te bevorderen'. Uit tabel 5.27 bhjkt echter nog niet dat hier 
een merkbaar negatief effect van is uitgegaan op de omvang van de dekking, 
dus op de groei van het beroep dat op pensioenen is gedaan. 

Tabel 521: Gemiddelde jaarlijkse, voor inflatie gecorrigeerde, groeicijfers coUectieve uitgaven 
aan pensioenen, in procenten en uitgespUtst naar verschiUende factoren, over de 
periode 1975-1985 

Reële groei waarvan waarvan waar\>an stijgende 
uitgaven demogra- omvang kosten per pensioen-
pensioenen fische dekking gerechtigde 

veranderingen 

BondsrepubUek 1,37 0,16 2,4 -13 
Denemarken 2,66 1,30 -0,4 1,7 
Frankrijk 4,33 -0,01 33 1,1 
Verenigd Koninkrijk 3,25 0,81 03 1,7 
Nederland 3,37 1,69 23 -03 
gem. 3,0 0,8 1,6 03 
st.dev. 0,97 0,65 1,32 1,25 

Bronnen 
Berekend op basis van gegevens uit: tabel 5.4; Eurostat, BevoUdngsstatistiek 1988; Luxemburg, 
1988; R Holzmann, The impact of ageing on social public expenditure; International Seminar on 
the ageing of the population, Working Paper, Parijs, 4-5 oktober 1988. 

Interpretatie 
a) Invloed demografische veroudering 
Naast onderwijs en gezondheidszorg zijn ook pensioenvoorzieningen een 
belangrijk onderdeel van de verzorgingsstaat. De collectieve uitgaven hieraan 
zijn relatief hoog, en zij zijn m de bestudeerde periode sterk gestegen. De 
stijging is echter sinds 1975 minder groot. In de Bondsrepubhek is smdsdien 
zelfs een relatieve daling van de collectieve uitgaven aan pensioenen ontstaan 
(ae tabel 5.4). Desondanks zijn de uitgaven in alle landen, ook smds 1975, 
reëel gestegen. 
Het demografisch effect van de collectieve uitgaven aan pensioenen bhjkt 
tegengesteld aan de verwachtingen. Aanvankehjk, in 1960, is er nauwehjks een 
verband tussen de veroudering en de relatieve omvang van deze collectieve 
uitgaven. In de volgende peiljaren, 1975 en 1985, is er respectievehjk een 
positief en een negatief effect van de demografische veroudering. Uit een 
nadere uitsphtsing van de factoren bij de ontwikkeüng in reële uitgaven bhjkt 

'Kronjee en Tenhaeff, 1987, blz. 55 e.v.. 
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dat de hypothese over een belangrijke invloed van de demografische factor niet 
hoeft te worden verworpen. Het feit dat er m de loop van de tijd bij vergehj
king van de totaalcijfers per land geen positieve, maar een negatieve samen
hang ontstaat met de graad van veroudermg, kan het gevolg zijn van de 
verstorende invloed van andere factoren, onder andere van het volgende 
verschijnsel dat met de demografische veroudering verband houdt. 
Het grootste deel van de ouderen m de bestudeerde landen bestaat uit vrouwen 
met weinig of geen rechten op pensioen. Een stijging van het aantal ouderen, 
waarbij het aandeel vrouwen relatief nog sterker stijgt (door het verschil m 
levensverwachting tussen vrouwen en mannen), kan een negatief effect hebben 
op de aanspraken op pensioenen. In tabel 3.29, in hoofdstuk 3, staat een 
overzicht van het percentage vrouwen van verschiUende leeftijdscategorieën 
onder ouderen. Hieruit bUjkt dat het aandeel van vrouwen groter is dan het 
aandeel van mannen. Als deze percentages worden vergeleken met eerdere 
uitkomsten, namehjk over 1980', dan bhjkt dat in deze relatief korte tijd er in 
de meeste landen een stijgmg is geweest van het percentage vrouwen m de 
leeftijdscategorie 65 jaar en ouder. In België, Frankrijk en Nederland is er een 
stijging met 1 procentpunt. In de Bondsrepubhek stijgt het aandeel van vrou
wen zelfs met 2 procentpunten. Op de langere termijn is ook een cijfer voor 
Nederland te geven. Hieruit büjkt dat het cijfer zich heeft ontwUskeld van 53% 
in 1960" naar 60% m 1985. 
Als er een invloed is van de veranderde samensteUing naar sexe van de oude
ren, dan moet dit gepaard gaan met een afnemende arbeidsparticipatie bij een 
sterkere veroudermg. Uit een vergeüjkmg van tabel 5.25 met tabel 5.24 büjkt 
voor het jaar 1975/1976 er inderdaad een hcht negatieve samenhang te zijn 
tussen graad van veroudermg en arbeidsparticipatie (tau = -0,2). In het jaar 1985 
is er echter een voUedige positieve samenhang tussen graad van veroudering en 
participatie van ouderen. Het is dan niet zo dat er in sterk verouderde landen 
mmder ouderen in betaalde arbeid participeren. Het tegendeel is het geval. Bij 
nader inzien kan de invloed van de samenstelling naar sexe niet groot zijn. Op 
het positieve effect van de demografische veroudering op de arbeidsparticipatie 
gaat het vervolg van deze tekst nader in. 

b) Invloed arbeidsparticipatie ouderen 
Hoe minder ouderen participeren in betaalde arbeid, hoe hoger de relatieve 
coUectieve lasten van de pensioenen, bhjkt uit tabel 5.25. In combinatie met het 
voorgaande roept dit onmiddeUijk een vraag op over de eventuele relatie tussen 
de participatiegraad en de demografische veroudering. Uit de cijfers büjkt dat 
er een sterke samenhang is tussen veroudering en participatiegraad, maar dat 
deze pas op termijn ontstaat. Aan het begjn van de bestudeerde periode is er 
nog geen voUedige samenhang tussen beide factoren; dan is de tau-wa£irde nog 
0,4 in plaats van de latere waarde van 1. De samenhang tussen participatie
graad en veroudering is als volgt geïnterpreteerd. In hoofdstuk 4 is gesteld dat 
de participatie van ouderen in betaalde arbeid de vruchtbaarheid van de 

'Eurostat, 1980. 

Vis, 1981, blz. 7. 
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bevolking negatief beïnvloedt. Dit zou betekenen dat er een positieve samen
hang zou zijn tussen participatie in betaalde arbeid en veroudering van de 
bevolking. Dit effect zal zich pas echter op termijn kunnen voordoen. 
Een andere causale samenhang zou de volgende kunnen zijn. Namehjk dat in 
sterk verouderde landen het op een gegeven moment noodzakehjk is, gezien de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, door te bhjven werken op oudere leeftijd. 
Althans, in dergehjke landen zal de participatie in betaalde arbeid niet zo snel 
teruglopen als in andere landen. Als dit zou is, dan is de arbeidsparticipatie een 
interveniërende factor en uiteindehjk afhankelijk van de demografische ontwik
keling. Dit betekent dat de demografische veroudering weer als verklarende 
factor ingevoerd kan worden. 
Welke van de twee genoemde mogehjke causale interpretaties is nu juist? 
Hoogstwaarschijnhjk beide: de' eerste voor de lange-termijnontwikkeling, de 
tweede voor de korte termijn. Op de tweede interpretatie volgt hierna nog een 
toehchting. De relaties tussen veroudering, arbeidsparticipatie en coUectieve 
sociale uitgaven zouden dan als volgt nader uitgewerkt kunnen worden. Aan
vankehjk ontstaat door de veroudering een toeneming van rechten op pensioe
nen. Hier is dan toch de mvloed van het toenemende pohtieke belang van 
ouderen merkbaar. Deze rechten bevorderen weer een afneming van de 
arbeidsparticipatie. Uit verschiUende onderzoeken trekken Clark en Spengler 
de conclusie dat er een effect is van de sociale zekerheid op de arbeidsmarkt
participatie'. Vooral de laatste vijfentwintig jaar zou dit effect er zijn. Voorheen 
zouden de uitkeringen te laag zijn geweest om dit effect te hebben. Vervolgens 
modificeren Clark en Spengler deze uitspraak. Het zou niet om de absolute 
hoogte van de uitkeringen gaan, maar om de ratio van de hoogte van de uitke
ring ten opzichte van het vroeger verdiende inkomen. Zij halen Gordon aan, 
die uit een onderzoek in 1950 heeft gevonden dat er een significante negatieve 
relatie is tussen arbeidsparticipatie van mannen van 65 jaar en ouder en de 
gemiddelde pensioenuitkering als een percentage van het voorafgaande verdien
de gemiddelde inkomen .̂ 
Volgens een alternatieve hypothese van Clark en Spengler verloopt het verband 
niet, of niet aUeen, via het uitkeringsniveau maar via de arbeidsparticipatie van 
vrouwen m de tweede levensfase. Zij steUen dat er een effect is van de toene
mende arbeidsparticipatie van vrouwen'. De jongere, beter opgeleide vrouwen, 
zouden ouderen uit de arbeidsmarkt verdrmgen. Bovendien zouden ouderen 
eerder met pensioen gaan, doordat hun welvaart toeneemt door hun werkende 
echtgenote en dochters. Er zou dan een effect van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen op omvang van pensioenuitgaven ontstaan. Deze verklaring is echter 
onjuist. In het algemeen is in landen waar de arbeidsparticipatie van vrouwen 
hoog is, de participatie van ouderen in betaalde arbeid ook hoog". 

' a a r k en Spengler, 1980, blz. 92. 

hbid., blz. 93. 

'ibid., blz. 112. 

"Zie ook paragraaf 4.4.2.3. 
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Voorlopig zijn er voldoende argumenten voor de volgende interpretatie. Bij een 
toenemende veroudering nemen de financieringsproblemen toe. Sterker 
verouderende landen zullen zowel relatief minder personen een recht geven op 
uitkering als de uitkeringshoogte laag houden, zodat hier de daling van de 
arbeidsparticipatie sterker wordt afgeremd. 

5.4.5 Ontwikkehngen op de lange termijn: verklaring groei van collectieve 
sociale uitgaven 

Veranderingen in de levenscyclus hebben niet aUeen effect op de groei van de 
coUectieve sociale uitgaven m de afgelopen dertig jaar. Zij spelen ook een rol 
bij de verklaring van de groei van deze uitgaven op de lange termijn in histo
risch perspectief. Deze paragraaf noemt, om herhalingen te vermijden, heel 
kort de relevante veranderingen in de levenscyclus op de lai^ere termijn. Zie 
voor een uitvoeriger behandeling paragraaf 4.4.3 en hoofdstuk 3. 
Het is moeUijk mzicht te krijgen over de ontwückeling op de lange termijn m de 
omvang van de coUectieve sociale uitgaven. De toetsing van de hieraan vooraf
gaand verworven mzichten kan aUeen op een kwahtatieve manier. Om dit aan 
te geven wordt hierna gesproken over de groei van de verzorgingsstaat, wajir-
van de groei van de coUectieve sociale uitgaven een indicatie is. 

Demografische veroudering 
Belangrijke demografische ontwikkelingen in verband met het ontstaan en de 
groei van de verzorgmgsstaat zijn de demografische veroudering, de aan het 
einde van de vorige eeuw dalende vruchtbaarheid en de toenemende levensver
wachting op oudere leeftijd. De daling van de vruchtbaarheid in de afgelopen 
honderd jaar heeft niet vanaf het begin geleid tot een sterke veroudering, 
doordat deze gedeeltehjk gecompenseerd is door een gedaalde sterfte op jonge 
leeftijd. Als de ontwikkehng in Nederland wordt bezien, dan bhjkt dat het 
aandeel in de bevolking van de categorie van 65 'jaar en ouder in de afgelopen 
zeventig jaar is gestegen van 5% naar 13%. Er is echter pas een duidelijke 
stijging sinds de jaren dertig. Het aandeel jongeren is lange tijd weinig gedaald. 
Tussen 1890 en 1945 hep het percentage 0-19-jarigen terug van 45% naar 35%. 
De geboortengolf zorgde vervolgens voor een hchte stijging. Sinds het midden 
van de jaren zestig ontstaat weer een daling tot het huidige niveau van onge
veer een kwart van de bevoUcing'. De invloed van de demografische veroude
ring op de coUectieve sociale lütgaven is in de afgelopen dertig jaar overscha
duwd door de invloed van andere factoren die verband houden met verande
ringen in de levenscyclus. 
Demografische ontwikkehngen zijn tot nu toe minder van belang als factor bij 
de groei van de verzorgingsstaat dan als factor bij het ontstaan hiervan. In 
Nederland is vanaf 1850 de sterfte gedaald. Op de leeftijd van 30 jaar kon 
iememd in het midden van de vorige eeuw verwachten gemiddeld nog 30 jaar te 
leven. In 1987 is dat ruim 50 jaar .̂ In het midden van de vorige eeuw waren de 

Van Hoorn, 1989, blz 13. 

^ Jong en Prins, 1989, blz. 23. 
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dertig jaren die men nog voor de boeg had bij het begm van de tweede levens
fase geheel gevuld met het krijgen, verzorgen en opvoeden van kinderen. Dit 
verandert aan het emde van de vorige eeuw. Men kreeg toen mmder kinderen 
en de levensverwachting steeg. Men kon er op rekenen, althans men moest 
rekemng houden met de mogehjkheid nog een aantal jaren te leven nadat de 
kinderen het huis waren uitgegaan. De generatie die omstreeks de eeuwwisse
ling trouwde kon verwachten een lege-nestfase mee te maken. Dit gold voor 
meer dan de helft van hen'. Na de Tweede Wereldoorlog is de levensverwach
ting verder gestegen. Nu kimnen Westeuropeanen op zestigjarige leeftijd 
verwachten ongeveer twintig jaar te leven .̂ Het ontstaan van een derde levens
fase heeft in de afgelopen honderd jaar een behoefte aan sociale zekerheid 
doen ontstaan. In het bijzonder een uitbreiding van sociale zekerheid op het 
gebied van de gezondheidszorg voor de oude dag en pensioeninkomens. Aan 
het einde van de vorige eeuw is daardoor in West-Europa sociale wetgeving op 
dit gebied ontstaan. Dit is het begm van de verzorgmgsstaat m de Westeu
ropese landen. 

Veranderingen in de levenscyclus 
Als eerste kunnen veranderingen in de eerste levensfase worden genoemd. Aan 
het emde van de vorige eeuw nam de belangstelling voor onderwijs toe. In de 
loop van deze eeuw en zeker na de Tweede Wereldoorlog gaan adolescenten 
gedurende een steeds langere periode naar school'. Het ouderhjk gezin is nu 
een lange tijd verantwoordehjk voor zorg en opvoeding van kinderen. Het past 
echter niet in de westerse traditie dat de voorbereiding op een beroep voUedig 
de taak van de ouders is. Een beroepsopleiding m de adolescentie was ook in 
vroeger tijd in zekere zin een verantwoordehjlü^eid van de gemeenschap. Men 
kreeg deze opleiding dikwijls in een ander huishouden, nameUjk het huishou
den van de werkgever. 
Het is daarom onjuist de stijgende onderwijsparticipatie te zien als een vervan
ging van een traditionele opvoeding en zorg in het ouderhjk gezin. Het is nooit 
de gewoonte geweest om langdurig voor kinderen te zorgen. In de westerse 
traditie is wel altijd veel aandiacht gegeven aan zorg en opvoeding, maar deze 
had een beperkte duur. Onderwijs is als taak van de verzorgingsstaat niet 
ontstaan door een overhevehng van taken uit het ouderUjk gezm, maar als een 
overheveling van deze taak vanuit de arbeidssituatie, van het huishouden van de 
werkgever naar de gemeenschap. In feite komt de financiering echter wel weer 
bij de ouders terug. Immers, belastingen en premies worden grotendeels opge
bracht door mensen in de tweede levensfase. De stijgende onderwijsparticipatie 
heeft mede geleid tot economische groei. De groeiende welvaart in de jaren 
vijftig en zestig maakte het mogeUjk een sociale zekerheid van grote omvang te 
financieren. 

'Zie ook paragraaf 3.3.2.2. 

Ubel 2.7, in hoofdstuk 2. 

'z ie ook paragraaf 4.4.3. 
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Overigens leidt de besproken verandering in de eerste levensfase, de toenemen
de onderwijsparticipatie, niet alleen tot een verhoging van de uitgaven aan 
onderwijs, maar op termijn ook tot een verlaging van deze uitgaven. In hoofd
stuk 4 is vastgesteld dat de vruchtbaarheid daalt door de langere duur van het 
onderwijs; dus op termijn neemt het aantal kinderen, dus ook het aantal 
leerlingen en studenten, af. De uitgaven aan onderwijs ajn daardoor de afgelo
pen dertig jaar niet zo sterk gestegen, als zij hadden kunnen stijgen. Het 
negatieve effect van de demografische ontwikkelingen is echter niet opvallend, 
doordat de leeftijdscategorie van de oudere leerUngen niet of nauwehjks in 
omvang is gedaald. De daling in de jongste leeftijdscategorieën is in hoge mate 
gecompenseerd door de stijgende onderwijsparticipatie van de oudere leef
tijdscategorieën. 
Wat betreft de bestudeerde factor in de tweede levensfase, namehjk de arbeids
participatie van vrouwen, valt op te merken dat er in deze arbeidsparticipatie 
altijd al schommelingen zijn geweest'. Een toenemende arbeidsparticipatie van 
vrouwen kan hypothetisch leiden tot verschuiving van informele zorg naar 
collectieve zorg. Dit bhjkt in feite het geval te zijn in de periode voorafgaand 
aan de afgelopen dertig jaar, gezien de gegevens over het jaar 1960. Echter een 
latere peiling, in 1985, geeft een andere uitkomst. Dan is een adequate alterna
tieve verklaring te vinden in een mechanisme waardoor een afiiemende infor
mele zorg (door de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen) zelfs leidt tot 
een afnemend beroep op formele zorg. Voorlopig is er geen aanleiding te 
verondersteUen dat de verzorgingsstaat een substitutie biedt van onderlLage 
hulp of vrijwilUge hulpverlening door vrouwen in de tweede levensfase. 
Ten aanzien van de invloed van de derde levensfase op de verzorgingsstaat is in 
verband met de demografische ontwikkelingen al de verlengmg van de derde 
levensfase genoemd. De derde levensfase is niet aUeen naar achteren verlengd, 
maar ook naar voren. Er is in de afgelopen dertig jaar een lagere participatie
graad in betaalde arbeid ontstaan. Deze ontwikkeling heeft in de afgelopen 
dertig jaar geleid tot hogere uitgaven aan pensioenen. De arbeidsparticipatie is 
overigens afliankehjk van de graad van veroudering. In hoeverre speelt dit nu 
op de lemgere termijn een rol? 
In Nederland is in de laatste dertig jaar de arbeidsparticipatie van ouderen 
gedaald. Het percentage van 6% bij het begin van de bestudeerde periode, in 
1965, is ook al lager dan eerdere percentages. Bij voorbeeld in 1947 was van de 
mannen van 65 jaar en ouder 35% actief in betaalde arbeid en van de vrouwen 
6,% .̂ Toch mag men niet uitgaan van een oorspronkehjk voUedige participatie 
van ouderen in vroeger tijd. Het kwam toen voor dat men verzor^ngscon-
tracten met kinderen sloot en van het gespaarde kapitaal ging leven'. Voor 
arme bejaarden was er in vroeger tijd opvang in armenhuizen. Het gmg toen 
echter om zeer kleine aantaUen. Niet veel mensen werden oud. De combmatie 
van een lage arbeidsparticipatie met een lange levensduur leidt nu tot een groot 

'Zie ook paragraaf 4.43. 

^Corpcleijn, 1985, blz. 763. 

'z ie ook paragraaf 3.43. 
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beroep op collectieve pensioenvoorzieningen. Bij een levenscyclus met een 
lange opleidingsduur en een langdurige derde levensfase hoort een omvangrijke 
verzorgingsstaat. 

55 Conclusies 

De analyse van de gevolgen van demografische veroudering en van verande
ringen m de levenscyclus is in dit hoofdstuk toegespitst op de groei van collec
tieve sociale uitgaven: coUectieve uitgaven aan onderwijs, gezondheidszorg en 
pensioenregelingen. De besproken uitgaven zijn overdrachtsuitgaven in twee 
opzichten. Er vindt een overheveling plaats tussen mensen in verschiUende 
levensfasen, en er vmdt een overhevelii^ plaats tussen de levensfasen van het 
individu. Deze twee soorten overheveling houden onderling verband. De eerste 
soort overdrachten heeft de tweede soort overdachten als resultaat. 

De literatuurstudie in dit hoofdstuk gaat over de achtergronden van het ontstaan 
en de groei van de verzorgingsstaat. Dit onderwerp is ruimer dan een mventari-
satie van onderzoeksuitkomsten over de achtergronden van coUectieve sociale 
uitgaven, die overigens wel een aanwijzing geven van de ontwikkeling van de 
verzorgingsstaat. Deze ruimere ingang was nodig voor het verkrijgen van een 
vergeUjkingsmogehjkheid met overeenkomstige of concurrerende verklaringen. 
Op grond van de Üteratuurstudie is op een aantal punten positie gekozen. De 
analyse in dit hoofdstuk is gebaseerd op een richtmg van de causaUteit, die als 
volgt verloopt. NameUjk vanuit veranderingen in de privésfeer, in het bijzonder 
veranderingen in de levenscyclus, naar veranderingen op het macroniveau: de 
ontwikkeling van de verzorgingsstaat. 
De economische groei is mede afhankeUjk van de onderwijsparticipatie en 
daardoor ook van ontwikkehngen in de gezinsverhoudingen en van kenmerken 
van de levenscyclus. Na het bereUcen van een bepaalde fase van sodaal-econo
mische ontwUckeling, als een land tot de rijke landen gaat behoren, ontstaat er 
ruimte om een omvangrijke verzorgingsstaat te finanderen. Sinds het midden 
van de jaren zeventig is er een algemeen effect van de lagere economische 
groei op de coUectieve uitgaven. VerschiUen in groei verklaren echter niet de 
verschiUen in ontwUdceling in coUectieve sodale uitgaven per land. In het 
algemeen daalt de partidpatie in betaalde arbeid. WeUc effect dit heeft voor de 
omvang van de coUectieve sodale uitgaven, is afhankehjk van de spreiding van 
deze daling m verschUlende bevoUcingscategorieën. 
Demografische kenmerken van de bevoUdng zijn van mvloed op de coUectieve 
sodale uitgaven. Het verschU in graad van veroudering van de bevolking biedt 
echter onvoldoende verklaring voor de verschiUen tussen rijke westerse landen 
m omvang van de verzorgmgsstaat. Er is geen effect van de leeftijdsopbouw, via 
de omvang van het verzorgingsdraagvlak van vrouwen, op de coUectieve sodale 
uitgaven. 
Er is geen systematische invloed van poUtieke stelsels of poUtieke stromingen 
op de omvang van de coUectieve sodale uitgaven. Er is wel een invloed van 
belangengroeperingen bestaande uit bevolkingscategorieën in de tweede en 
derde fase van de levenscydus. Er is een discrepantie tussen de manifeste en 
de latente ftmctie van de poütiek in de verzorgmgsstaat. De manifeste functie 
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bestaat ixit een streven naar vermindering van armoede en ongelijkheid. De 
verzorgingsstaat is echter in werkehjkheid geen voortzetting van de vroegere 
hefda^gheid en evenmin het resultaat van een pohtiek streven naar grotere 
sociale gehjkheid. De latente functie is de verdeling van de opbrengsten van de 
maatschappehjke produktie over de verschillende fasen van de levenscyclus. De 
omvang van de verzorgingsstaat is afhankehjk van de omvang van deze overhe-
veUngen. De geformuleerde hypothesen hebben betrekking op de effecten van 
de demografische veroudering en van de veranderingen in de levenscyclus op 
deze overhevelingen. 

De toetsing van de hypothesen en de nadere interpretatie hiervan hebben de 
volgende uitkomsten. Hypothetisch leidt de demografische veroudering tot 
lagere uitgaven aan onderwijs en tot hogere uitgaven aan gezondheidszorg en 
pensioenen. De conclusie van de analyse is dat er in het algemeen een hcht 
negatief effect is wan het afnemend aantal jongeren op de onderwijsuitgaven. 
Het Verenigd Koninkrijk is een uitzondering. Hier nemen de uitgaven enigszms 
toe door een stijgend aantal jongeren. De veroudering bhjkt m de bestudeerde 
periode m afnemende mate een positief effect te hebben op de uitgaven aan 
gezondheidszorg. De demografische factor is belangrijk, maar niet belangrijk 
genoeg om een overheersende mvloed te hebben op de ontwikkeling m uitga
ven aan pensioenen. In het algemeen is het niet zo dat de toenemende pohtie
ke invloed van ouderen, gemeten aan hun grotere aantal, een negatieve uitwer
king op de onderwijsuitgaven en een positieve uitwerking op de uitgaven aan 
gezon^eidszorg en pensioenen heeft. Een belangrijk effect van demografische 
veranderingen is gelegen m de bijdrage aan het ontstaan van de verzorgings
staat. De dalende vruchtbaarheid en de stijgende levensverwachting hebben 
geleid tot een behoefte aan een garantie op zorg en pensioenen voor de oude 
dag. 
Over het effect van veranderingen in de eerste levensfase is als hypothese 
geformuleerd, dat de langere duur van het onderwijs aan het begin van de 
levenscyclus leidt tot hogere uitgaven aan onderwijs. Deze hypothese wordt niet 
verworpen: er is een belangrijk positief effect van de participatiegraad van 15-
24-jarigen op de onderwijsuitgaven. Ook hierin is het Verenigd Koninkrijk een 
uitzondering. Hier is de participatiegraad in de afgelopen dertig jaar gedaald. 
Op de langere termijn bezien is er m alle landen een stijging van de onderwijs
participatie. Onderwijs is een steeds belangrijker deel van de verzorgmgsstaat 
geworden. De toenemende rol van het onderwijs is geen resultaat van een 
overdracht van taken uit het ouderhjk gezm. Veeleer is er een overdracht van 
taken door werkgevers. 
Over de tweede levensfase is als hypothese geformuleerd, dat de toenemende 
arbeidsparticipatie van vrouwen een positief effect heeft op uitgaven aan 
gezondheidszorg. Er bhjkt aanvankehjk, m 1960, wel een positief effect van de 
participatiegraad van vrouwen, maar cUt slaat om in een negatief effect. De 
hypothese moet worden verworpen op grond van gegevens over 1985 en over 
ontwikkelingen m de voorafgaande jaren. Een alternatieve interpretatie van een 
negatief verband is de verklaring dat meer informele zorg leidt tot een behoefte 
aan meer formele zorg. Volgens deze verklaring kan een grotere participatie 
van vrouwen in betaalde arbeid leiden tot een lager beroep op gezondheids-
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zorg, waardoor het relatieve aandeel van de coUectieve uitgaven aan gezond
heidszorg afneemt. 
Over de derde levensfase is als hypothese geformuleerd dat de lagere arbeids
participatie van ouderen hogere pensioenuitgaven veroorzaakt. Uit de toetsing 
bhjkt dat er in overeenstemming met de aanvankehjke verwachting een duide
Ujk positief effect is van een lagere arbeidsparticipatie. Er is een steeds grotere 
omvang gegeven aan de dekking door pensioenuitkeringen aan de oudere 
bevoUchig. De participatie in betaalde arbeid door ouderen is weer afhankeUjk 
van de graad van veroudering. In landen met een sterker verouderende bevol
king is de participatiegraad minder laag. Op de langere termijn bezien is er een 
nieuwe situatie ontstaan door de lage arbeidsparticipatie van ouderen, gecombi
neerd met een hoge levensverwachting. De combmatie van deze twee factoren 
leidt tot een groot beroep op coUectieve pensioenvoorzieningen. 
De bestudeerde Westeuropese landen zijn verzorgmgsstaten. Als kenmerkend 
voor de verzorgingsstaat wordt dikwijls gezien de herverdeling van het nationale 
inkomen naar mensen in minder gunstige omstandigheden. Uit de analyse bhjkt 
echter dat de herverdeling m hoge mate een ander karakter heeft, namehjk een 
herverdeling van inkomen via de coUectieve sector over de levenscyclus. Bij een 
levenscyclus met een lange opleidingsduur en een lange derde levensfase hoort 
een omv2mgrijke verzorgingsstaat. Mensen m de tweede levensfase brengen 
belastingen en premies op voor mensen in de eerste levensfase en voor mensen 
in de derde levensfase. De overhevehngen tussen de levensfasen zijn een 
betrekkehjk nieuw verschijnsel. De overdachten van de verzor^ngsstaat zijn 
geen vervanging van vroegere particuhere overdrachten in geld of zorg uit de 
tweede levensfase naar de eerste en derde levensfase. 



6. AANBEVELINGEN VOOR OVERHEIDSBELEID 
6.1 Inleiding 
Sociale problemen zijn negatief ervaren verschijnselen die opgelost kimnen 
worden door een sociale verandering. Het oordeel of een verschijnsel een 
sociaal probleem is, kan verschillen per persoon, per sociale groep en op 
verschillende tijdstippen. Dit oordeel hangt af van levensbeschouwelijke en 
poütieke inzichten. Er is echter een gemeenschappelijk kenmerk. Sociale 
problemen worden "uitgevonden" op het moment dat men een oplossing ziet. 
Op dat ogenblik ontstaan zij. Bij voorbeeld het sociale probleem van de 
armoede ontstaat als een herverdeling van de opbrengsten van de maatschappe-
Ujke produktie gewenst wordt. Bij verschillende oplossingen behoren dus 
verschillende definities. 
Sociaal-wetenschappelijke inzichten kuimen nuttig zijn voor de oplossing van 
sociale problemen. Zij zijn hiervoor echter niet zonder meer bruikbaar. De rol 
van sociaal-wetenschappelijke inzichten is mede afhankelijk van de vooraf
gaande definitie van het sociale probleem. Voor wetenschappeüjk onderzoek is 
het nodig studie-objecten te kiezen die door een beperkt aantal factoren 
verklaard kunnen worden. WetenschappeUjke analyse vereist een vergaande 
specificatie van sociale verschijnselen tot een wetenschappelijk probleem is 
geformuleerd. Complexe verschijnselen staan onder invloed van veel factoren. 
Sociale problemen omvatten tegelijkertijd veel verschillende sociale verschijnse
len; zij hangen daardoor met veel factoren samen. Dit betekent dat het niet 
mogelijk is volledig te zijn en alle relevante aspecten van een sociaal probleem 
te onderzoeken. 
Aanbevelingen voor oplossingen van sociale problemen kunnen gebaseerd zijn 
op de uitkomsten van sociaal-wetenschappelijke analyse. Hierdoor vermindert 
de onzekerheid over de uitkomsten van het beleid, maar een zekerheid van 
succes is niet te geven. Het is niet mogeUjk en niet wensehjk alle factoren in 
kaart te brengen. Een dergehjke kaart zou zo gecomphceerd zijn als de werke
lijkheid en dan niet de weg meer kunnen wijzen in die werkelijkheid. Door het 
modehnatige karakter van de sociaal-wetenschappeüjke analyse is zij onvolle
dig. Het is daardoor niet mogelijk nauwkeurig vast te steUen welk effect 
aanbevelingen zullen hebben. 
De definities van problemen in dit hoofdstuk hebben betrekking op de verhou
ding tussen draa^ast en draagvermogen in de verschillende levensfasen. Het 
gaat hier om de verhouding tussen de collectieve sociale uitgaven voor ouderen 
en om de mogelijkheid voor de categorie in de tweede levensfase de hiervoor 
nodige belastingen en premies op te brengen. Volgens de theoretische invals
hoek van deze studie zijn patronen van levenscyclussen en demografische 
kenmerken onafhankelijke variabelen ten opzichte van de poütieke besluiten 
over coUectieve sociale uitgaven. Continuering van deze theoretische invalshoek 
in dit hoofdstuk heeft als consequentie dat de geformuleerde aanbeveüngen 
binnen bepaalde marges üggen. Het is mede een functie van dit hoofdstuk vast 
te steUen weUce grenzen overheidsbeleid ontmoet, welke aanbevelingen wel of 
niet verwezenüjkt kxmnen worden. Niet aUe oplossingen die men kan bedenken 
over de vermindering van de draaglast of de vergroting van het draagvermogen, 
zijn haalbaar. Het gaat hier lüet om de poütieke haalbaarheid, die wisselt met 
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de dag, maar om de maatschappelijke haalbaarheid. Het overheidsbeleid moet 
passen, wil het effectief zijn, bij de ontstane patronen van levenscyclussen. 
Mogelijk kunnen demografische verschijnselen wel beïnvloed worden door 
overheidsbeleid, maar een bepaald patroon van levenscyclussen is met zoveel 
andere maatschappelijke kenmerken verbonden, dat dit grenzen stelt aan over
heidsbeleid. Althans, als men wil aÊden van een totalitair beleid. 
Een nadere omschrijving van de sociale verschijnselen waar de definities van 
problemen betrekking op hebben 
Op het eerste gezicht zijn overdrachten uit de tweede levensfase naar de derde 
levensfase in aAiemende mate problematisch. De sociale categorie van 65 jaar 
en ouder heeft gemiddeld een hoog welvaartsniveau. Het gemiddelde inkomen 
van ouderen in West-Europa stijgt de laatste jaren'. Aan de andere kant blijken 
nog relatief veel ouderen tot de armste groepen te behoren. Hieruit kan men 
afleiden dat er een betrekkelijk grote ongelijldieid onder ouderen is. De armste 
groepen onder de ouderen zijn in de publieke en politieke discussie in hoge 
mate bepalend voor de beeldvorming van de oude dag. Dit leidt er mede toe 
dat de versterking van de inkomenspositie van ouderen een belangrijke politie
ke doelstelling bUjft. In hoofdstuk 5 is geen duidelijke politieke invloed van 
ouderen, die uitgaat van de relatieve omvang van deze bevolkingscategorie, 
aangetoond. Voor de politieke besluitvorming is echter niet alleen de categorie 
in de derde levensfase belangrijk. Ook, en misschien wel juist de bevolkingsca
tegorie in de tweede levensfase zal voorzieningen voor ouderen financieel 
steunen omdat hierdoor ook de eigen oude dag wordt verzorgd. 
Toch is er een grens aan de steun die deze bevolkingscategorie wil en kan 
geven aan collectieve voorzieningen voor de oude dag. De groeiende lasten van 
de veroudering hebben in de Verenigde Staten geleid tot het ontstaan van de 
organisatie "Americans for Generational Equity". Deze organisatie streeft naar 
beperkingen in de groei van overheidsprogramma's voor ouderen^. Het is niet 
verwonderlijk dat deze beweging in de Verenigde Staten ontstaat. Hier hebben 
kinderen een grotere kans dan ouderen om deel uit te maken van huishoudens 
waarvan het welvaartsniveau beneden de armoedegrens ligt (zie tabel 6.1). De 
internationale vergelijking in tabel 6.1 vraagt om enige relativering omdat de 
definitie van de armoedegrens per land kan verschillen. Interessant is als 
aanvullend gegeven, dat de ongelijkheid voor kinderen in de Verenigde Staten 
inmiddels is toegenomen. Kinderen hebben hier thans een zeven keer zo grote 
kans als ouderen, om deel uit te maken van een huishouden waarvan het 
welvaartsniveau beneden de armoedegrens ligt^. 

'Kionjee en Tenhaeff, 1987, blz. 73. 
^ a h o n e y , 1988, blz. 1. 
^Jones, 1988. 
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Tabel 6.1: Percentages van de bevolking beneden de armoedegrens, in verschillende landen 

Totaal Percen Percen Percentage 
percen tage van tage van 65 jaar en ouder 
tage kinderen volwasse
armen (jonger nen 

dan 18 j.) 

Canada 12,1 16,8 10,6 10,3 
Verenigde Staten 16,9 24,1 12,9 20,6 
Bondsrepubliek 6 6,3 5,7 9,3 
Verenigd Koninkrijk 8,8 10,4 5,4 20,8 
Noorwegen 4,8 5,6 4,1 4,6 

. Smeeding (1985), geciteerd in: B. Cantillon en R. Lesthaeghe, Demografie en welvaart/we
lzijn: naar een gerontocratie?; Bijdrage Sociologendagen Amsterdam, april 1986. 

Het is zeker mogelijk dat ook in West-Europa op termijn een dergelijke 
ongelijkheid ontstaat. Een verdere maatschappelijke en demografische veroude
ring zal vooral gezinnen met kinderen in een fmancieel nadehge positie bren
gen. Er zijn dan minder mogelijkheden uit de collectieve premies en belastin
gen deze categorie financieel te steimen. Dit is in de bestudeerde periode al 
waar te nemen voor de meest kwetsbare groep, namelijk de kinderen uit 
eenoudergezinnen. Uit een onderzoek m 1979 van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau bUjkt dat van de huishoudens van 65-jarigen en ouder 12,6% een 
inkomen heeft beneden de armoedegrens. Bij de eenoudergezinnen is dit bij 
35,3% het geval'. De armoedegrens is hier vastgesteld door toepassing van de 
Bijstandsnorm voor echtparen zonder kinderen. Toeslagen voor kinderen zijn 
niet kostendekkend, zodat echtparen of alleenstaanden met kinderen onder het 
minimum terecht kunnen komen. 
Hierna gaat dit hoofdstuk in op verschillende definities die te maken hebben 
met de verhouding draaglast en draagvermogen: het probleem van de demogra
fische veroudering, van collectieve sociale uitgaven als een oneigenhjke vorm 
van verdeling en van de maatschappeüjke veroudering. Er zijn twee soorten 
aanbevelingen. Aanbevelingen tot: 1) een vermindering van de omvang van de 
collectieve lasten; 2) het vergroten van het draagvlak voor de financiering. 
De definitie als het probleem van de demografische veroudering houdt verband 
met de analyses in hoofdstuk 4. Bij deze definitie valt het accent op de moge
hjkheden het draagvlak te vergroten door een verhoging van de vruchtbaarheid. 
Uit paragraaf 6.2 volgt dat de mogehjkheden voor een bevolkingsbeleid gericht 
op verhoging van de vruchtbaarheid, beperkt zijn. Kinderopvang en fmanciële 
steun aan gezinnen kunnen niet de taakbelasting van gezinnen, door de lange 
opleidingsduur in de eerste levensfase, verminderen. In principe zou een 
beïnvloeding van de opleidingsduur veel effect kunnen hebben op het niveau 
'Wiebrens, 1981. 
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van de vruchtbaarheid. Een verkorting en een verlenging zouden respectievelijk 
de demografische veroudering van West-Europa en de te sterke groei van de 
bevolking in ontwikkelingslanden kunnen tegengaan. De duur van het onderwijs 
is echter niet gemakkelijk te beïnvloeden. Deze is verbonden met andere, 
moeilijk te veranderen maatschappelijke condities. 
De definitie als een probleem van een oneigenlijke verdeling heeft te maken met 
verschillende politieke stromingen, namelijk met respectievelijk de christen
democratische en de liberale politiek. Hierbij zijn dan twee meer specifieke 
probleemdefinities mogeüjk, namelijk: een gebrek aan informele zorg voor 
ouderen of een ondoelmatigheid door het ontbreken van het marktmechanisme 
bij de institutionele zorg voor ouderen. Uit paragraaf 6 3 bUjkt dat het welis
waar wenselijk kan ajn de mformele zorg en het marktmechanisme te verster
ken, maar dat hiervan niet verwacht mag worden dat de collectieve sociale 
uitgaven hierdoor sterk zullen verminderen. 
De definitie van het probleem van maatschappelijke veroudering is verwant aan 
de definitie van de demografische veroudering. In tegenstelling tot de vorige 
definities krijgt dit probleem weinig aandacht, doordat velen dit verschijnsel in 
het geheel niet als een probleem zien. In het perspectief van deze definitie is er 
aandacht voor de ontwikkeling van de draaglast en het draagvlak door het 
afnemend aantal personen dat betaalde arbeid verricht. De analyses in hoofd
stuk 5 houden verband met deze definitie. Uit paragraaf 6.4 volgt dat de 
overheid verschillende mogehjkheden heeft bij te dragen aan een maatschap
pelijke verjonging. De overheid kan gunstige condities creëren door: 
- het bevorderen van om- en bijscholing op oudere leeftijd; 
- het aandringen op verhoging van de leeftijd van pensionering in onder

nemingen en instellingen. 
Voor de volledigheid wordt hier nog een definitie genoemd die te maken heeft 
met het draagvlak. Namehjk de definitie als een probleem van emancipatie van 
vrouwen, in de zin van het tekort schieten van him arbeidsparticipatie. Deze 
definitie krijgt slechts in deze inleidende paragraaf, op deze plaats, enige 
aandacht. De arbeidsparticipatie van vrouwen stijgt. Een groter aanbod op de 
arbeidsmarkt van jonge vrouwen met kinderen zal het draagvermogen niet 
vergroten als hierdoor de vruchtbaarheid verder daalt. Er is echter in principe 
vooral een groot potentieel aanbod van vrouwen die geen jonge kinderen meer 
hebben. De omvang van deze categorie vrouwen in de lege-nestfase is groot en 
groeiend, nu geónnen eerder voltooid zijn dan voorheen het geval was. De 
arbeidsparticipatie van deze bevolkingscategorie is echter aan beperkingen 
onderhevig. Vrouwen en maimen in deze levensfase vinden niet gemakkelijk 
een arbeidsplaats, zij horen in maatschappelijk opzicht al bij de categorie 
ouderen. 

62 Demografische veroudering als sociaal probleem 
62.1 Het probleem 
In de loop van de tijd is de levenscyclus sterk veranderd. Er is nu een volgende 
fasering ontstaan: a) een fase waann zeer velen niet werken, maar opgroeien, 
opvoeding en zorg ontvangen en een opleiding krijgen; b) een relatief korte 



249 
tweede levensfase, waarin men werkt en eventueel kinderen krijgt; en c) een 
langdurige derde levensfase, waarin men niet meer werkt en ook minder deel
neemt aan andere sociale activiteiten. In de eerste en de derde fase spelen 
collectieve uitgaven een grote rol. De collectieve uitgaven voor de derde 
levensfase zijn echter per inwoner aanzienhjk hoger dan voor de eerste levens
fase. In de tweede levensfase moet een ieder de belastingen en premies 
opbrengen voor personen die in de andere levensfasen verkeren. Het is duide-
hjk dat door de veranderingen in de levensloop de collectieve sociale uitgaven 
zeer gevoeUg zijn geworden voor demografische veranderingen, en dat het 
effect de komende tijd, als de veroudering verder doorzet, merkbaar zal 
worden. Effecten van demografische veranderingen zijn niet onmiddeUijk waar 
te nemen, het zijn effecten op de lange termijn. Dit is ook in een studie van de 
Verenigde Naties geconstateerd. Hierin stelt men dat voor de ontwikkeling van 
de uitgaven voor gezondheidszorg op de korte termijn sociaal-economische 
factoren overheersend zijn, maar dat er een geleidehjk effect van demografi
sche veranderingen op de lange termijn valt te verwachten'. Een vertraging in 
het effect van de demografische veroudering ontstaat doordat nu nog een rela
tief zeer groot deel van de bevolking in de tweede levensfase verkeert en dus 
bij het economische actieve deel behoort. Als deze categorie echter in de derde 
levensfase terechtkomt, zal het effect op de collectieve sociale uitgaven groot 
zijn .̂ 
Een verjonging van de leeftijdsopbouw zal vervolgens niet leiden tot een 
terugkeer naar een eerder uitgavenniveau. De verjonging zal gepaard gaan met 
een minder sterke daling van de collectieve sociale uitgaven, dan de stijging bij 
de veroudering. Dit kan als volgt nader worden toegehcht. Sociale instituties 
creëren na hun ontstaan nieuwe bestaansgronden, naast de factoren die hun 
ontstaan hebben veroorzaakt. Als de factoren die het ontstaan hebben veroor
zaakt vervolgens wegvallen, dan kunnen de nieuwe bestaansgronden voldoende 
zijn voor het voortbestaan van een institutie. Dit betekent in kwantitatief 
opzicht dat de omvang van een institutie (in geld of personen) wel vermindert 
na het wegvallen van de oorspronkehjke voorwaarden voor het ontstaan, maar 
dat de vermindering mmder groot is dan de groei die het gevolg is geweest van 
deze voorwaarden. De daling van de collectieve sociale uitgaven bij een 
demografische verjonging is naar verwachting dan ook minder groot dan de 
aanvankeUjke stijging door demografische veroudering. Instituties die zich 
bezighouden met gezondheidszorg of met het uitkeren van pensioenen, en die 
in omvang zijn gegroeid door de demografische veroudering, zullen bij een 
demografische verjonging minder krimpen dan zij gegroeid zijn door de 
veroudering. Zij zullen het wegvallende pubüek van cüënten trachten te 
vervangen door een ander of in andere behoeften te voorzien dan de behoeften 
van de oude dag. Grafiek 6.1 brengt de demografische hysterese in beeld. De 
impHcatie van deze hysterese is dat de mogehjkheden door verhoging van de 
vruchtbaarheid de gevolgen van de demografische veroudering te verminderen, 
als deze eenmaal zijn ontstaan, beperkt zijn. De aanvankeüjk minder sterke 

'United Nations, 1988, blz. 11. 
ook tabel 1.2 in paragraaf 1.1. 
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stijging onder invloed van de demografische veroudering is een gevolg van de 
werking van de maatschappeUjke veroudering die dan nog minder groot is. 

Grafiek 6.1: Veroudering en collectieve 
sociale uitgaven 

Veroudering 

Collectieve sociale uitgaven 

stijgende lijn — i — dalende lijn 

Economie, bevolkingsstructuur en vruchtbaarheid 
Er ontstaan naar verwachting economische problemen door de verouderende 
bevolking. Traditionele oplossingen voor vermindering van de negatieve 
gevolgen van de veroudering van de samenleving bestaan eigenüjk niet. Het 
aantal ouderen heeft pas een aanzienujke omvang gekregen na de Tweede 
Wereldoorlog. Laslett merkt in dit verband op: 

"In all of the areas (buiten Europa) and ail of the times we know about, the 
numbers of aged were very much less than in high industrial society today. 
Our situation remains irreducibly novel: it calls for mvention rather ihan 
imitation"'. 

Toch is het nuttig te onderzoeken of in het verleden een oplossing is te vinden 
voor negatieve gevolgen van de demografische veroudering. Met name is op 
deze plaats een toetsing van de oplossing van verhoging van de vruchtbaarheid 
nuttig, hoewel zoals gezegd de gevolgen van de veroudering niet geheel onge
daan gemaakt kunnen worden. Al eerder zijn demografische ontwikkelingen als 
'Laslett, 1977, blz. 181. 
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oorzaken van sociale problemen gezien en zijn oplossingen gezocht voor deze 
problemen door beïnvloeding van de vruchtbaarheid. Toen was het probleem 
tegengesteld aan het tegenwoordige probleem: een te hoge in plaats van een te 
lage vruchtbaarheid. De visie op dit onderwerp van een schrijver uit de negen
tiende eeuw, de Engelsman Malthus, heeft veel invloed gehad. Hij en zijn 
aanhangers zagen de armoede in hun tijd als een indicatie van een onevenwich
tigheid tussen de bevolkingsgroei en de groei van opbrengsten van de produk
tie, m het bijzonder de produktie van voedingsmiddelen door de landbouw*. 
Vooral het aantal armen zou sterk toenemen. Het zou onmogehjk zijn dat de 
landbouw zou kunnen voorzien in een onbelemmerde bevolkingsgroei. De 
malthusianen zagen de armoede niet als het gevolg van een ongelijke verdeling 
van de maatschappehjke produktie. Een herverdeling van de maatschappeUjke 
produktie en het lenigen van de nood werd door hen onverstandig geacht. Dit 
zou een lapmiddel zijn omdat op termijn hierdoor weer de bevolkingsgroei zou 
worden gestimuleerd. Toen echter in West-Europa de industrialisatie doorzette 
bleken de malthusianen ongeUjk te hebben. De produktiviteit in de industrie en 
de landbouw bleek aanzienhjk te kiunen groeien. Er was ook werk voor velen. 
Er waren veel arbeidskrachten nodig in de industrie en soldaten voor de 
mihtaire, imperialistische doeleinden van de westerse industriestaten. De relatie 
leek zelfs tegengesteld aan de richting van de malthusiaanse veronderstellingen: 
met de groei van de welvaart ging een lagere vruchtbaarheid gepaard. 
Toch hjkt de malthusiaanse visie niet geheel verworpen te kunnen worden. In 
het arme deel van de wereld groeit de bevolking explosief. De wereldbevolking 
als geheel neemt hierdoor sterk toe. Smds het verschijnen van de rapporten van 
de Club van Rome, is er vrees voor uitputting van de economische bronnen en, 
als nieuw element, voor de overbelasting van het miüeu. Beide verschijnselen 
worden zowel in verbïmd gebracht met een ongebreidelde economische groei 
als met de bevolkingsgroei. Over de rol vem collectieve inspanningen bij de 
bestrijding van de armoede en de honger op internationale schaal wordt thans 
in het algemeen anders gedacht, dan in de tijd van de malthusianen. Nu heeft 
men de hoop dat deze zuUen leiden tot een ontwikkeling naar een modem 
westers leefpatroon met een bijbehorend laag vruchtbaarheidscijfer. Maar dit 
hjkt niet zonder complicaties te kunnen. Uiteraard is er een financieel pro
bleem. In ontwikkelingslanden ontstaan ook problemen in de ouderenzorg, 
naast de armoede en honger die de bevolkingen als geheel ervaren door de te 
sterke bevolkingsgroei. De hier sterk afgenomen sterfte op jonge leeftijd, 
gecombineerd met een relatief hoge vruchtbaarheid, leidt niet tot een relatieve 
veroudering, maar wel tot een toenemend absoluut aantal ouderen. Weliswaar 
zijn er soms nog sterke traditionele verpUchtingen in de privésfeer voor de zorg 
voor ouderen, mjiar het is de vraag of dit mechanisme niet overbelast wordt 
door het grote aantal ouderen van nu, en het grotere aantal ouderen van de 
toekomst. Eigenhjk is de situatie in de ontwikkelingslanden nog problemati
scher dan in de westerse landen, doordat hier nog niet of nauwehjks is begon
nen aan de opbouw van collectieve sociale voorzieningen. Dergeüjke voorzie
ningen zijn voor de inwoners van deze landen niet betaalbaar. Bij voorbeeld in 

'Malthus, 1830. 
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India, waar vrouwen ook hun mannen overleven, zijn zij voor hun sociale 
zekerheid afhankelijk van him zonen. Dit is ongetwijfeld een factor in de bevol
kingsgroei. Het lijkt in een dergelijk land onmogehjk een goede sociale zeker
heid tot stand te brengen, die dit mechanisme tegengaat. 
Een beschouwing over de malthusiaanse visie op de bevolkingsontwikkeling 
leert dat de gevreesde gevolgen kunnen uitblijven. De economie is soms tot 
meer in staat dan aanvankeUjk is gedacht. Aan de andere kant heeft Malthus 
niet geheel ongelijk als nu naar de ontwikkelingslanden wordt gekeken. Thans 
is het probleem in westerse landen tegengesteld aan de malthusieianse pro
bleemstelling. De vruchtbaarheid is hier laag, waardoor er relatief veel afhanke
lijke ouderen ontstaan. In een malthusiaails perspectief is bet niet wenselijk 
geld over te hevelen naar een afhankehjke bevolkingscategorie. Dit is thans in 
het perspectief van de nu bestaande opvattingen een onjuiste en immorele visie. 
Het is niet zo dat door collectieve sociale steun de oudere bevolkingscategorie 
sterk in omvang toeneemt. Een beperking van de steun met als oogmerk het 
aantal ouderen te verminderen door sledite levensomstandigheden is sodaal 
niet acceptabel. Aan de andere kant is het voorgaande geen aanleiding geheel 
afstand te doen van de malthusiaanse invalshoek. Het is niet reëel te verwach
ten dat de produktiviteit van de bevolkingscategorie in de tweede levensfase 
voldoende zal stijgen om een demografische en maatschappelijk verouderende 
bevolking te steunen. Het blijft interessant te onderzoeken of het mogelijk is de 
vruchtbaarheid van de bevolking op een hoger niveau te brengen. 
6.2.2 Opvattingen over, en praktijk van bevolkingsbeleid 
De bevolkingsontwikkeling is in de bestudeerde landen aanleiding voor een 
bevolkingspolitiek of voor een bezinning op het voor en tegen hiervan. Bevol
kingsbeleid of bevolkingspolitiek is het geheel van overheidsmaatregelen, dat tot 
doel heeft reproductief gedrag te bemvloeden'. Beleidsmaatregelen of -plannen 
met onbedoelde en onverwachte demografische invloeden behoren niet tot 
bevolkingsbeleid. Deze beperking is n o ^ omdat anders een zeer groot deel 
van het overheidsbeleid in principe onder bevolkingsbeleid zou kunnen vallen. 
Er kan immers altijd wel op een of andere wijze een verband worden gelegd 
met het reproductieve gedrag. 
Er zijn ook andere demografische kenmerken dan de vruchtbaarheid, die de 
bevolkingsstructuur bepalen namehjk migratie en sterfte. De beïnvloeding 
hiervan door de overheid valt niet onder de bevolkingspolitiek. Het beïnvloeden 
van sterfte, in het bijzonder de vermindering van de kindersterfte, kan wel een 
doel zijn van overheidsbeleid, maar een dergehjke poUtiek zal niet worden 
gevoerd met de bedoeling de demografische structuur te beïnvloeden. 
Over migratie valt het volgende op te merken. Van oudsher bestaat het 
verschijnsel dat de bevolking van arme gebieden emigreert naar welvarende 
gebieden. Er is nu een migratie-overschot door de hoge immigratie in West-
Europa uit landen buiten Europa. Het moderne vervoer maakt migratie over 
grote afstanden mogeHjk. Naar verwachting zal de immigratie in de toekomst 
'Zie ook Leeuw, 1984, blz. 30. 
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toenemen. Er ontstaat een grote bevolkingsdruk door de bevolkingsexplosie in 
Noord-Afrika en Turkije. De bevolking in Noord-Afrika groeit tussen 1980 en 
2025 van 109 naar 296 miljoen. De Turkse bevolking groeit van 45 naar 100 
miljoen'. Bij de potentiële immigranten zal men ook de bevolking van verder 
weg liggende ontwikkelingslanden moeten rekenen. 
De demograHsche literatuur wijst op de hogere vruchtbaarheid van immi
granten in West-Europa, maar ook op het feit dat het vruchtbaarheidsniveau 
zich na verloop van tijd aanpast bij het niveau van het ontvangende land. Dit 
betekent dat de hnmigratie geen oplossing is voor de veroudering van de bevol
king. De immigratie zal niet kunnen compenseren voor de gedaalde vruchtbaar
heid. Een verdere verhoging van de immigratie leidt evenmin tot vergroting van 
het economisch draagvlak. Wehswaar stijgt hierdoor het aantal personen in de 
tweede levensfase, maar een aanzienhjk deel van de immigranten bhjkt onvol
doende gekwalificeerd voor de westerse arbeidsmarkt. Het heeft wel de 
voorkeur van Westeuropese landen alleen goed opgeleide arbeidskrachten toe 
te laten. Dit zal als resultaat kuimen hebben dat er een "brain drain" ontstaat 
vanuit economische minder ontwikkelde landen. Dit hjkt op termijn nadehg 
voor de minder ontwikkelde en voor de ontwókkelde landen. Een verdere 
relatieve verarming van eerstgenoemde landen is niet gunstig voor de interna
tionale verhoudingen. Als de immigratie echter niet selectief is, is deze een 
extra aanslag op de collectieve sociale voorzieningen van de rijke Westeuropese 
landen. De verwachte immigratie is zelfs een extra argument te trachten de 
problemen rond de veroudering op te lossen. 
De constatering van een verouderende bevolking is in sommige landen aanlei
ding een pohtiek te voeren tot bevordering van de natahteit. Leeuw onder
scheidt twee beweegredenen voor bevolkingspohtiek^. De eerste reden wordt 
ingegeven door de situatie, waarin mensen beslissingen nemen die voor henzelf 
ongewenste gevolgen hebben. Het kan zijn dat men zich niet realiseert wat 
ouderschap betekent, of dat door gebrekkige kennis van geboortenregeling 
jongeren ongewenst moeder of vader worden. Deze reden, en het hiermee 
verband houdende voorhchtings- en onderwijsbeleid, is in deze studie onbelang
rijk. De tweede beweegreden komt voort uit het feit dat besüssingen die 
mensen voor zichzelf over kmdertal nemen, voor de samenleving gevolgen 
kunnen hebben, die als ongewenst worden gepercipieerd. Individu en samenle
ving kunnen wat dat betreft tegenstrijdige "belangen" hebben. Uit in 1978 
gepubüceerde uitkomsten van enquêtes m de BondsrepubUek büjkt dat onge
veer de helft van de ondervraagden van oordeel is dat een grotere bevolkings
groei gewenst is. Tegehjkertijd bhjken echter maar weinigen bereid daar zelf 
een bijdrage aan te leveren^. 
De vermindering van het aantal geboorten, die de belangrijkste oorzaak is van 
de veroudermg, heeft in sommige landen aanleiding gegeven tot reacties van de 
'United Nations, 1985, blz. 103. 216 en 275. 
^Ueuw, 1984, blz. 48. 
^bid., blz. 46. 
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overheid. Net als vroeger zullen in deze landen hierbij ook imphciet mihtaire 
machtsoverwegingen een rol spelen, naast de wel uitgesproken economische 
motieven en de culturele overweging van de wens van handhaving van de eigen 
nationale of Eiuopese cultuur. Er zijn echter verschillen tussen landen. In 1980 
is door regeringen aan de Verenigde Naties gemeld in hoeverre zij interventie 
gewenst achten ten aanzien van de vruchtbaarheid, gegeven het niveau hiervan 
in hun land en uitgaande van eventuele beperkingen hiervan voor de sociaal-
economische ontwikkeling. Uit de beantwoording bhjkt dat: 
- België het vruchtbaarheidsniveau niet te hoog en niet te laag vindt, maar 

wel maatregelen nodig acht om het niveau te handhaven; 
- Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk dezelfde opvatting 

hebben over het vruchtbaarheidsniveau, maar maatregelen niet nodig achten 
om dit niveau te handhaven; 

- Frankrijk en de Bondsrepubhek het vruchtbaarheidsniveau te laag vinden. 
Frankrijk acht maatregelen gewenst, Duitsland niet'. 

In Frankrijk zijn er al geruime tijd, al sinds de jaren zestig, maatregelen 
genomen om de financiële positie van geziimen met kinderen te verbeteren. Er 
is nu een omvangrijk pakket, bestaande uit: een gegarandeerd minimuminko
men van gezinnen met drie of meer kinderen, gezinstoeslagen afhankehjk van 
gezinsinkomen en aantal kinderen (meer kinderen, hogere toeslagen), geboor-
tenpremies, leningen en huisvestingsmogeüjkheden voor nieuw gevormde 
gezinnen^. 
In de Bondsrepubhek is na de Tweede Wereldoorlog aanvankehjk een bevol-
kingspohtiek taboe geweest, hoewel de demografische ontwikkeling wel aanlei
ding gaf voor maatregelen. Een bevolkingspohtiek werd verbonden met het 
nationaal-socialisme. Deze poütieke beweging streefde dit doel na, mede omdat 
het al voor de Tweede Wereldoorlog duideüjk was dat de kleinere generaties 
van 1914-1918 zouden zorgen voor lagere geboortenaantaUen'. De laatste jaren 
wordt echter m de Bondsrepubhek een pronatalistisch beleid gevoerd. Sinds het 
overzicht van 1980 van de Verenigde Naties is men kenneüjk hier anders over 
gaan denken. Er is een stijgende kinderbijslag per kind bij toenemend kindertal 
en ook zijn er fiscale kortingen voor de verzorging van kinderen. Er zijn ook 
nog andere, per deelstaat verschiUende tegemoetkomingen, zoals een uitkering 
bij de geboorte''. 
In Nederland is er na de Tweede Wereldoorlog een sterk moraliserende gezins-
poütiek ontstaan. Moraüserend in die zin dat men streefde naar herstel van 
gezinsverhoudingen, die m en vlak na de Tweede Wereldoorlog verstoord 
waren. Deze gezinspohtiek was niet gericht op bevolkingsgroei. Integendeel, in 
de loop van de tijd ontstond er zelfs zorg over de bevoUdngsgroei en werd 
gepoogd de demografische opbouw van de bevolking te beïnvloeden door een 
emigratiepohtiek. Er ontstond in Nederland relatief laat aandacht voor een be-
Van de Kaa, 1982, blz. 149. 
^Kronjee en Tenhaeff, 1987, blz. 54. 
^bid., blz. 54. 
\ .eeuw, 1984, blz. 111. 
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invloeding van de vruchtbaarheid. De onrust over de bevolkingsgroei leidde in 
1974 tot de mstelling bij een koninkhjk besluit van een Staatscommissie Bevol
kingsvraagstuk die in de jaren 1974-1977 een reeks rapporten pubhceerde. Deze 
publikaties verschenen in een periode dat de vruchtbaarheid daalde en het 
vooruitzicht op een "overbevoUdng" verdween. De Staatscommissie vond dit een 
gimstige ontwikkeüng en beval maatregelen aan die zouden moeten leiden naar 
een handhavbg van de vruchtbaarheid op een laag peü. In verband hiermede 
deed de Staatscommissie voorstellen voor een hierop gericht systeem van 
kinderbijslag, voor voorhchting over anticonceptie, voor kinderopvang en voor 
grotere participatie van vrouwen m onderwijs en in betaalde arbeid'. Het is 
opmerkehjk dat de Staatscommissie de bevordermg van de kinderopvang als 
gunstig zag voor handhaving van een lage vruchtbaarheid, terwijl in recente 
publikaties kinderopvang wordt gezien als een voorwaarde voor een hogere 
natahteit. 
De verschillende aanbevelingen van de Staatscommissie hebben overigens niet 
geleid tot een bevolkingsbeleid. Dit is evenmm het geval geweest naar aanlei
ding van de rapporten van de smdsdien ingestelde Interdepartementale Com
missie Bevolkingsvraagstukken. Nog recent, in een in februari 1988 verschenen 
persbericht naar aanleiding van verschillende rapporten over demografische 
ontwikkelingen, zegt de regering geen aanleiding te zien om eerdere, in 1979 en 
1983 ingenomen standpunten over de demografische ontwikkelingen in Neder
land ten prmcipale te wijzigen. De Nederlandse overheid is volgens dit bericht 
niet voor, maar ook niet tegen de bevordering van de natahteit. Zij wil de voor
waarden scheppen vrouwen en mannen betere mogehjkheden te bieden om de 
keuze voor ouderschap te combineren met andere opties, zoals werken buitens
huis. Mede op grond van dit persbericht is het duidehjk dat de Nederlandse 
overheid geen bevolkingsbeleid voert. Er is een emancipatiebeleid in de zin van 
het bevorderen van de participatie in betaalde arbeid door vrouwen. De over
heid is kennehjk niet tegen een hoger aantal geboorten als dit het neveneffect 
zou zijn van een emancipatiebeleid. Gezien de uitkomsten van de analyse in 
hoofdstuk 4 is een dergehjk neveneffect echter onwaarschijnhjk. 
623 Aanbevelingen 
Een bevolkingsbeleid heeft een grens. Niet alle denkbare aanbevelingen zijn 
haalbaar. Leeuw heeft er op gewezen dat men pas een goed oordeel over de 
effectiviteit van bevolkingsbeleid kan geven als ook criteria van haalbaarheid en 
sociale acceptatie in de overwegingen worden meegenomen^. Er is verschil 
tussen bevolkingspohtieke maatregelen die als zodanig effectief kunnen zijn, bij 
voorbeeld een kinderbijslag die alle kosten van kinderen dekt, en bevolkings
pohtieke maatregelen die haalbaar zijn in verband met de kosten en de sociale 
acceptatie. 

'Leeuw, 1984, blz. 83 e.v. 
^Ibid., blz. 59. 
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Een gezins- en kindvriendelijk beleid 
Uit onderzoek in Nederland in 1986 blijkt dat 36% van de ondervraagden in 
een enquête, die tijdens het onderzoek in een situatie verkeren waarin zij (nog) 
kinderen zouden kunnen krijgen, maar deze niet meer wensen, met "ja" 
antwoorden op de vraag of zij bij de invoering van een nieuw gezins- en 
kindvriendeUjke beleid gezinsuitbreiding zouden willen overwegen. Eerder, in 
1983, is dit percentage lager, namehjk 13%'. Er is echter verschil in effect van 
maatregelen op de wensen van meer kinderen door de bevolking en op het 
gerealiseerde aantal kinderen. Bij de beoordeling van het effect van een prona-
talistische beleid gaat het uiteraard om het tweede. Bij een gezins- en kind-
vriendeUjk beleid kan men aan verschillende maatregelen denken, die hierna 
aan de orde komen. 
Bevolkingsbeleid is vooral gericht op het geven van financiële steun aan genn-
nen met kinderen. Uit onderzoek büjkt dat een beperkte finandële steun een 
minimaal effect heeft. Een eventueel effect is dikwijls van tijdeüjke aard, 
doordat ouders vroeger dan aanvankeüjk him plan was, voor kinderen kiezen^ 
Aan de andere kant kan van uitstel afstel komen en kan een vervroegen van de 
kinderkeuze tot minder afstel leiden. Volgens onderzoek op dit gebied zou 
echter het gemiddeld aantal kinderen per vrouw er nauwehjks door beïnvloed 
zijn. Leeuw constateert dat de sterk financieel georiënteerde bevolkingspohtiek 
in Oost-Europa een zekere effectiviteit heeft. De bevolkingspohtiek omvat hier 
een complex van maatregelen. Het is onduidehjk welke invloed de a£zonderüjke 
maatregelen hebben^. In Frankrijk is een üdit positief effect van financiële 
steun geconstateerd. De hoogte van de uitkeringen voor geziimen en kinderen 
zou daar gemiddeld 0,2 extra kinderen per vrouw als resultaat hebben. Er zijn 
nauweUjks merkbare effecten van een bevolkingspoUtiek die zich sterk richt op 
het geven van relatief beperkte financiële steim. Zouden de kosten van kinde
ren volledig gedekt worden, dan zou dit tot 0,5 kind per vrouw extra kunnen 
leiden^ Het maximale djfer van 0,5 kind extra is gebaseerd op gegevens van 
een Israëlische kibboets over een periode van drie jaar. Deze toeneming zou 
overigens wel voldoende ^jn om enkele landen op het vervangingsniveau van 
2,1 kinderen per vrouw te brengend De djfers hebben echter slechts op een 
korte periode betrekking. Het is onzeker of dit effect büjvend is. Afgezien 
hiervan is het de vraag of een dergeüjke steim haalbaar is in Westeuropese 
landen. Een kostendekkende kinderbijslag vraagt geen geringe collectieve 
inspaiming. Als de gemeenschap de volledige finandële verantwoordeüjkheid 
voor kinderen van de ouders overneemt, zal dit ongetwijfeld een finandële 
verantwoording van het gezinsbudget vereisen wan gezinnen ten opzichte van de 
overheid. Dit zal veel discussie oproepen over de noodzakeüjke en minder 
noodzakeüjke lütgaven in het gezinsbudget. Het belangrijkste is echter dat het 

'Klaassen, 1988. 
Vossen, 1988, blz. 187. 
\ c e u w , 1984, blz. 328. 
*Van den Akker en Neüssen, 1986, blz. 505 en O. Eken, 1986, blz. 63. 
^Zie tabel 4 3 . 
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uiterst onzeker is, of een kostendekkende kinderbijslag werkelijk leidt tot het 
genoemde grotere kindertal. De dekking van de kosten voorziet niet in de 
langdurige belasting in tijd van gezmnen met de opvoeding van kinderen. 
Recent wordt in Nederland steeds vaker geopperd dat kinderopvang niet alleen 
de emancipatie zou dienen, maar ook de natahteit zou bevorderen. Het is 
echter de vraag of meer kinderopvang leidt tot een hoger geboortendjfer. Het 
is de bedoehng dat de uitbreiding van kinderopvang gepaard gaat met een 
hogere partidpatie van vrouwen in betaalde arbeid. Hierbij is het wel nuttig te 
verwijzen naar de conclusies van hoofdstuk 4, waaniit büjkt dat er een negatie
ve invloed is van partidpatie in betaalde arbeid door hoog opgeleide vrouwen 
op de vruchtbaarheid. Het is hierbij de vraag of kinderopvang dit conflict 
vermindert. Sommige Amerikaanse demografen vermoeden dat bij een goede 
kinderopvang de arbeidssatisfactie hoger wordt, waardoor vrouwen het laten bij 
het krijgen van één kind'. Leeuw neemt waar dat overheidsfunctionarissen van 
oordeel zijn dat voorzieningen voor kinderopvang een pro- maar ook een 
antinatalistisch effect kunnen hebben. Hij meent dat geen van beide standpun
ten op onderzoeksuitkomsten zijn gebaseerd^. Kinderopvang en finandële steim 
aan gezinnen kunnen niet de taakbelasting, door de lange opleidingsduur in de 
eerste levensfase, verminderen. 
Beïnvloeding onderwijsduur 
De uitkomsten van de analyses in hoofdstuk 4 verwijzen naar de mogeüjkheid 
de vruchtbaarheid te verhogen door bekorting van de onderwijsduur. Dit is 
echter niet eenvoudig uit te voeren. De verlenging van de onderwijsduur is een 
ontwikkeling die zich over een lange periode heeft voltrokken. Deze ontwikke
ling is ook verbonden met fundamentele maatschappeUjke kenmerken en 
veranderingen in westerse samenlevingen^. Het is moeUijk de onderwijsduur 
substantieel te verminderen. 
Terzijde is het nuttig nog enige opmerkingen te maken over de verlaging van 
de vruchtbaarheid in niet-westerse landen. Is hier nu het omgekeerde advies 
van toepassing: een verlening van de verantwoordeüjkheid van ouders voor 
kinderen door verlenging van de onderwijsduur? In beginsel zou hiervan een 
negatief effect op de vruchtbaarheid moeten uitgaan, in het bijzonder in landen 
waar het geen traditie is dat jongvolwassenen van hun ouders afhankehjk 
bhjven en bij him ouders bhjven wonen. Als dan door onderwijs de periode van 
afhankeUjkheid en samenwonen wordt verlengd, dan kan een groter kindertal 
een sterke belasting gaan vormen, wat weer een negatief effect op de vrucht
baarheid heeft. 
Verder kan door onderwijs de noodzakeüjke kennis over anticonceptie kan 
worden overgebracht. Er bestaat in niet-westerse landen wel vruchtbaarheid-
beperkend gedr£ig, zoals lange periodes van borstvoeding of abstinentie na de 
'Leeuw en Mesman, 1989. 
^ e u w , 1984, blz. 318. 
^Zie hoofdstuk 2. 
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bevalling'. Beide soorten gedrag komen onder druk te staan bij modernisering. 
Dan wordt alternatieve anticonceptie belangrijker. De verlening van de 
onderwijsduur veronderstelt echter sociale condities die in veel ontvnkkeUngs-
landen niet aanwezig zijn. Maar, deze sociale condities veranderen hier. Deze 
samenlevingen ontwikkelen ach naar een westers model. Een lange periode 
van onderwijs aan de jeugd is voorlopig finandeel-economisch niet haalbaar in 
deze landen. Een beperkte doelsteUing is een vermindering van het analfabe
tisme en de overdradht van kennis van anticonceptie. Het is onjuist om onge
controleerde vruchtbaarheid en analfabetisme te zien als effecten van economi
sche achterstand^ Hier spelen sociale condities een rol. Het verminderen van 
analfabetisme kan in elk geval de kennis over anticonceptie vergroten wat 
mogehjk enig verschil kan maken voor de vruchtbaarheid. Een vermindering 
van het analfabetisme is vooriil te realiseren in landen met een relatief kleine 
ongeUjkheid tussen vrouwen en mannen. Hiervoor is economische ontwikkeling 
geen noodzakeUjke voorwaarde. 
6 3 CoUectieve uitgaven, een oneigeniyke vorm van verdeling? 
63.1 Meer markt? 
Het probleem 
Er zijn in prindpe drie systemen voor de verdeling van produktieve taken en 
voor de verdeling van de produktie: mformele sfeer, markt en staat. De 
verdeling van de opbrengsten heeft te maken met de meinier van produktie. 
Een produktie in de informele sfeer ontleent criteria voor de verdeling aan de 
hier geleverde bijdragen. Bij voorbeeld de traditionele burenhulp is gebaseerd 
op een ruil van zorg, waarbij de ontvangende partij verpUcht is op korte of 
lange termijn dezelfde hulp te geven. De opbrengsten van de produktie via de 
markt door betaalde arbeid worden verdeeld op basis van de geleverde bijdrage 
in tijd en produktieve waarde aan deze produktie. Als de staat diensten produ
ceert, bepaalt de pohtiek wie hiervoor in aamnerking komt. Uit de stijgende 
omvang van de collectieve sodale uitgaven volgt dat de rol van de staat toe
neemt. Voor sommige poütieke stromingen is dit problematisch. 
CoUectieve sodale zekerheid is echter niet ongewoon, deze komt in aUe 
samenlevingen voor. De voorstanders van het marktprindpe geven soms de 
indruk dat het de normale gang van zaken is dat goederen en diensten via de 
markt worden verdeeld. Deze visie is mede een gevolg van een zekere eenzij
digheid in de offidële economische analyse, die relatief veel belangstelling heeft 
voor ruil via het marktmechanisme. Andere vormen van ruil zijn ruil als 
wederkerig patroon, gebaseerd op traditie, en herverdelende sodale zekerheid^. 
In feite vertoont het systeem van sodaJe zekerheid, zoals wij dat kennen, 
overeenkomsten met de verpUchtingen die in traditionele niet-westerse samen-
'Eelens, 1989. 

ook Todd, 1987, blz. 7. 
^Smelscr, 1963, blz. 86. 
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le\dngen bestaan. Ook daar vinden vele verplichtingen van het gezin hun oor
sprong buiten dit verband'. Bij voorbeeld bij de Tobrianders, die leven m stam
groepen volgens de vrouwehjke hjn. Gezinnen hebben onderhng langs deze hjn 
verphchtmgen ten opzichte van elkaar. Een opmerkeüjke uitkomst uit hoofd
stuk 5 is dat de informele zorg niet zonder meer de sociale zekerheid vervangt. 
Het is niet zo dat de verzorgmgsstaat klein is als er veel verpUchtingen in de 
privésfeer zijn van onderlinge zorg. Al in traditionele westerse samenlevingen 
komt coUectieve sociale zekerheid voor. De bedeling was vroeger omvangrijk. 
In sommige Nederlandse gemeenten was meer dan een derde van de stedeUjke 
bevolking afhankehjk van de Bijstand. Bij voorbeeld in Amsterdam waren in 
1799 van de 215.000 mwoners niet minder dan 80.000 bedeelde In het Engelse 
Killington van de zeventiende eeuw ontving van de 80 volwassen mwoners een 
kwart "parish poor rehef' in verband met de oude dag'. In de achttiende eeuw 
waren in Keulen van de 50.000 inwoners 12.000-20.000 afhankehjk van financi
ële bijstand van de gemeenschap^. Het feit dat mensen inkomen met anderen 
moeten delen is dus niet nieuw; dit komt in aUe samenlevingen voor. Nieuw is 
dus wel de manier waarop: via fondsen die uitkeringen doen aan personen die 
anoniem zijn voor degenen die premies en belastingen voor deze fondsen 
hebben betaald. De groei van de sociale zekerheid is een aanpassing van de 
maatschappeUjke verdeling aan de veranderde levenscyclus. 
Een zekere herverdeling via een coUectieve sector is een normaal verschijnsel 
in traditionele niet-westerse samenlevingen maar ook in westerse samenle
vingen. Dit neemt niet weg dat het nuttig bUjft te onderzoeken in hoeverre een 
verdeling via de markt van de opbrengsten van de maatschappeUjke produktie 
de collectieve overdrachten kan vervangen. Om de coUectieve uitgaven te 
verlagen zou er meer gespaard kunnen worden en zou de sociale dienstver
lening doelmatiger georganiseerd ktmnen worden. 
Aanbevelingen 
a) Sparen 
Er zijn verschiUende systemen van sociale zekerheid: 
- het omslagstelsel. In dit systeem wordt de uitkeringslast omgeslagen over de 

verzekerden die een inkomen uit arbeid hebben. In dit systeem zijn uitke
ringen niet aan inflatie onderhevig; 

- kapitaaldekking. De bijgedragen premies worden geïnvesteerd. Uit de 
economische opbrengsten hiervan worden uitkeringen betaald. 

Door meer te sparen is het mogeUjk het omslagstelsel gedeelteUjk te vervangen 
door het kapitaaldekkingsstelsel. Dit is echter in het perspectief van de be
schreven levenscyclus om twee redenen niet eenvoudig. Ten eerste zuUen de 
lasten hiervan worden toegevoegd aan de lasten voor overdrachtsuitgaven die al 
zwaar drukken op mensen m de tweede levensfase. De geboortengolf moet dan 
'Coode, 1966, blz. 108. 
^rugmans, 1961, blz. 63. 
^acfar lane, 1978, blz. 76. 
*Lütge, 1966, blz. 382. 
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extra inspanningen leveren om te kuimen sparen. Deze generatie moet dan de 
ouderen van nu en haar eigen dag verzorgen. Ten tweede maakt sparen aUeen 
verschil met overdrachtsuitgaven, als het gespaarde wordt belegd in produktivi-
teitsverhogende investeringen. Het is waarschijnUjk dat de veroudering de 
totale produktiviteit negatief beïnvloedt in een economie waarin de technische 
kennis sterk verandert en de sterke concurrentie een hoge graad van aanpas
sing van het arbeidsaanbod vraagt'. De toekomstige, kleine generaties m de 
tweede levensfase zullen zeer produktief moeten zijn. 
b) Een doelmatige dienstverlening 
De stijgende kosten van sociale voorzieningen hebben mede te maken met de 
beperkte mogehjkheden van produktiviteitsgroei in de maatschappeüjke 
dienstverlening. Als in andere sectoren (de commerciële dienstverlening en de 
industrie) de produktiviteit sterk groeit, stijgen hier de lonen. De lonen in de 
niet-commerdële dienstverlening hebben de neiging de lonen in de andere 
sectoren te volgen. Hierdoor wordt de niet-commerdële dienstverlening steeds 
kostbaarder, de kosten per consumptie-eenheid stijgen meer dan in de markt
sector. Dit verschijnsel heet in de economische wetenschap de wet van Ban
mol^. Dit mechanisme kan uiteraard doorbroken worden door een overheid die 
bezuinigt of de kosten van niet-commerdële dienstverlening aan een budget 
bindt. 
Het is ook mogeüjk de doelmatigheid te vergroten door het versterken van de 
concurrentie tussen niet-commerdële msteUingen onderling en tussen niet-
commerdële en commerdële mstellingen. Dit kan door het rechtstreeks geven 
van finandële tegemoetkomingen aan ouderen die dan de nodige voorzieningen 
op de "markt" aan kunnen schaffen. In de Scandinavische landen kan aan 
ouderen die verzorging behoeven een vergoedmg worden toegekend. In 
Frankrijk is dit ook mogehjk. In de Bondsrepubhek is er een fiscale aftrekmo-
gehjkheid voor het ontvangen van betaalde verzorging'. In Nederland wordt 
ook geëxperimenteerd met de mogehjkheden voor ouderen om zelf de nodige 
voorzieningen aan te schaffen met een aan hen toegekend bedrag. Bij dit alles 
bhjft het onzeker in hoeverre dergeüjke methoden goedkoper zijn en zullen 
leiden tot lagere collectieve sodale lasten. De versterking van de markt bete
kent dat er meer aanbieders van zorgvoorzieningen moeten komen om het 
marktmechanisme op gang te brengen. Er kan een positief effect bestaan uit de 
versterking van de autonomie van bejaarden, door hun grotere zeggenschap 
over de keuze van de nodige hulp. De concmrentie kan per voorziening leiden 
tot een doehnatiger zorg, maar kan in totaal een omvangrijker en kostbaarder 
verzorgmgsaanbod mhouden. 

'BÖS en Von Weizsacker, 1989, blz. 351. 
^ommei , 1988, blz. 5. 
'Kionjee en Tenhaeff, 1987, blz. 67. 
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632 Meer informele zorg? 
Het probleem 
Berichten in de media geven de indruk dat de betekenis van informele zorg 
afneemt. Bij voorbeeld in de Bondsrepubhek is er een verzorgmgsphcht die 
wettehjk wordt bekrachtigd. Opmerkehjk is bij voorbeeld een persbericht 
waaruit büjkt dat door een rechterhjke uitspraak een onwillige vader van 78 
jaar verphcht wordt elke maand 850 mark bij te dragen voor het levensonder
houd van zijn 47-jarige werkloze dochter'. Er is in de Bondsrepubhek een 
beweging ontstaan tegen dergehjke afhankeüjkheden. Deze staat niet op zich 
zelf. In Zweden is een soortgelijke groepering ontstaan maar deze gaat nog 
veel verder. Men wU kinderen financieel onafhankehjk maken van hun ouders 
en hun het recht geven van laatstgenoemden te "sdieiden"^. Dit heeft op de 
lange termijn uiteraard tot gevolg dat er ook geen verpUchtingen zijn van 
kinderen aan ouders. In hoofdstuk 2 is vastgesteld dat de onderlinge zorgvcr-
plichtingen in de Westeuropese traditie, als kinderen en ouders in aparte 
huishoudens wonen', niet veel betekenis hebben. Doordat het normatieve 
gehalte niet groot is, trekken gevaUen waarin de zorg wordt afgedwongen de 
aandacht, en zijn deze soms aanleiding voor reacües waarin men de verant-
woordehjkheid van de overheid wU vergroten. In paragraaf 5.3.4.2 is echter 
toegehcht dat er - ondanks het ontbreken van sterke traditionele nonnen - in 
feite veel informele zorg door kinderen aan oudere ouders wordt geboden. 
Voor het versterken van deze informele zorg zijn er goede argumenten, hoewel 
het effect hiervan op de coUectieve uitgaven niet overschat moet worden. 
Onafhankehjk van het effect op de coUectieve sociale lütgaven zijn er argumen
ten voor handhaving van informele verphchtingen. In een boek van Kiu't 
Vonnegut wordt mr. Rosewater, een rijke Amerikaan, beschreven". In de 
geboortestreek van mr. Rosewater hebben veel mensen door werkloosheid 
problemen. Hij helpt vrijwel onbeperkt. Geld speeh voor hem geen rol. Het is 
mteressant om te zien wat het resultaat hiervan is. Er is geen gebrek aan geld 
of welzijnsvoorzieningen maar er ontstaat een nieuw probleem, nameUjk het 
probleem dat niemand meer nodig is. Niemand hoeft meer voor een ander te 
zorgen, iedereen hoeft nog aUeen maar voor zichzelf te zorgen. Dan is er voor 
velen geen reden meer zich nog in te spannen. Want, de zin van him arbeid 
bestaat vooral uit de behoefte van anderen aan de produkten van him arbeid, 
of aan het inkomen dat zij hiermee verdienen. Uiteindeüjk büjkt niemand mr. 
Rosewater dankbaar. Hij wordt krankzinnig verklaard. Vonnegut beschrijft hoe 
mensen aan het einde van him leven bij de hemelpoort gekomen niet meer 
terug wiUen naar de aarde, waar zij overbodig zijn geworden. 
'Der Spiegel, 1982. 
^Rosanvallon, 1981, blz. 12. 
'Binnen gezinshuishoudens zijn de nonnen van een verplichting van het bieden van een goede 
zorg en opvoeding aan kinderen uiteraard wel bijzonder krachtig. 
Vonnegut, 1984. 
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Deze roman beschrijft dat de verzorgingsstaat negatieve gevolgen kan hebben 
voor de sociale integratie. Het ingrijpen door de overheid in informele zorgver-
phchtingen is overigens geen nieuw verschijnsel. De overheid kwam vroeger 
ook tussenbeide, bij voorbeeld in de inkomensoverdrachten tussen famiheleden. 
Op erfenissen werden en worden successierechten geheven. Op schenkingen 
worden nu ook belastingen geheven. Het erfrecht heeft geleid tot het geven van 
gehjke aanspraken aan erfgenamen, die er soms traditioneel juist niet waren. 
Eigen regelingen van pensioenvoorzieningen werden m het verleden kritisch 
bezien. De pensioneringscontracten tussen ouders en kinderen konden tot 
gevolg hebben dat kmderen zware verphchtingen aangingen. Dit kon ten koste 
gaan van andere coUectieve verpUchtingen. Bij voorbeeld in Zweden verbood in 
de vorige eeuw een grootgrondbezitter zijn pachters pensioneringscontracten te 
sluiten. In plaats hiervan bood hij hun een jaarhjks pensioen op grond van de 
betaalde pacht'. In de negentiende eeuw werden in Duitsland en Oostenrijk 
verscheidene plaimen ontwikkeld voor een pensioenverzekering als alternatief 
voor pensioneringscontracten. Deze plannen werden niet uitgevoerd; de 
uitkeringen zouden te laag zijn. In plaats hiervan ontstond de praktijk van het 
verkopen van boerderijen. Deze verkoop leverde het kapitaal waarvan het 
gepensioneerde boerenechtpaar kon leven . 
In de besproken landen wordt nu getracht de informele zorg niet te verminde
ren, maar deze te versterken om verdere kostenstijgingen te voorkomen. Een 
argument hiervoor is te vinden in het bestaan van intensieve contacten tussen 
de generaties. Bovendien is de demografische structuiu- nu zodanig dat deze 
mformele zorg ook in voUe omvang mogehjk is. Voor het eerst in de geschiede
nis van West-Europa wordt men zo oud dat dikwijls drie, en soms zelfs vier, 
generaties tegehjkertijd in leven zijn. De stijgmg van de uitgaven zijn echter 
niet een gevolg van een vermmdering van mformele zorg tussen de generaties. 
Van pogingen de informele zorg te versterken, met het doel de coUectieve 
uitgaven te verlagen, is het resultaat onzeker. In hoofdstuk 5 is gebleken dat 
het zelfs denkbaar is dat hierdoor de vraag naar coUectieve voorzieningen stijgt. 
Er zijn echter zoals gezegd andere argumenten voor het bevorderen van 
mformele zorg. 
Aanbevelingen 
a) Steun aan verzorgers 
Het is een algemeen verschijnsel in de Westerse landen dat steeds meer wordt 
verwacht van de informele zorg tussen de generaties. Een dergehjke bevorde
ring van informele zorg heeft zijn beperkingen. Uit onderzoek in verscheidene 
landen bhjkt dat zowel jongeren als ouderen niet wensen samen te wonen in 
geval van hulpbehoevencUieid van de laatstgenoemden. Het een langere periode 
samenwonen van hulpbehoevende ouderen met kinderen kan op twee manieren 
problematisch zijn: a) men is al relatief lange tijd uit elkaar; b) als kleinkinde
ren nog thuis wonen is het gebrek aan woonruimte belemmerend; c) de 
kinderen kunnen zelf al bejaard zijn. Dit neemt niet weg dat samenwonen met 
'Oaunt, 1983, blz. 272. 
^bid., blz. 275. 
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kinderen nog relatief vaak voorkomt. Het aantal met kinderen samenwonende 
ouderen kan het aantal in instelhngen verbhjvende ouderen overtreffen'. Het is 
echter niet zo dat dit samenwonen een alternatief is voor opname. Dooghe 
concludeert uit onderzoek dat het samenwonen een tijdehjk karakter heeft en 
niet kan worden aangezien als een definitieve regeling. Het is een schakel 
tussen onafhankehjk wonen van ouderen en opname in een instelling. Deze 
gezinsvorm komt een relatief korte periode voor en veroorzaakt een tijdehjke 
onderbreking van de normale gezinscyclus, die zich voordoet als ouderen in een 
noodsituatie verkeren^. 
Waar informele zorg voorkomt kan de overheid deze wel versterken. In het 
Verenigd Koninkrijk wordt een verzorgingstoeslag niet aan de ouderen toege
kend, maar aan de naaste betrekkingen die hen verzorgen ("carmg for the 
carers" als uitgangspimt). In Nederland en de Bondsrepubhek bestaat echter 
niet de mogeüjkheid aan ouderen of him naaste betrekkingen een verzorgings
toeslag toe te kermen'. 
b) Onderlinge steun ouderen 
Het is interessant het groepswonen voor bejaarden Ln Nederland nader te 
beschouwen. Dit is geen nieuw verschijnsel. Men kan dit groepswonen zien als 
een eigentijdse vorm van het vroegere bejaardenpension, dat op een gegeven 
moment door wetgeving onmogehjk is gemaakt. De pensions werden wettehjk 
beschouwd als een bejaardenoord, maar voldeden niet aan de (brandweer)voor-
schriften. Het gevolg was dat zij verbouwd of gesloten moesten worden. Met 
het groepswonen voor bejaarden is men dus m zekere zin weer terug bij "af'. 
Waar echter de indruk wordt gewekt dat dergehjke pensions ook m onderlinge 
zorg, bij langdurige ziekte of invahditeit, zouden kunnen voorzien is twijfel 
mogehjk over de haalbaarheid hiervan. In de beschreven levensloop is de 
paarrelatie van de twee partners steeds centraler komen te staan en zijn de 
contacten met generatiegenoten buiten het huishouden in betekenis vermin
derd. Aan deze ontwikkeling is inherent dat er taboes rusten op de omgang 
met leeftijdsgenoten, wanneer hierin intieme zaken een rol gaan spelen. Dit 
laatste is noodzakeüjk bij verzorging. Intimiteit tussen volwassenen buiten het 
gezm is wel mogeüjk in geobjectiveerde verhoudingen, wanneer er een verschil 
is m sociale positie en er duideüjke rolverwachtingen zijn geformuleerd, zoals 
het geval is ten opzichte van professionele hulpverleners. Het is niet verwon-
derhjk dat ouderen een zekere voorkeur hebben voor professionele zorg, een 
voorkeur die zij zelfs hebben boven de hulp door jongere famiheleden. Het 
krijgen en ontvangen van langdurige hulp door "vreemde" generatiegenoten die 
geen professionele hulpverlener zijn, is in strijd met de thans heersende 
normen en waarden. 

'Zie ook 3.4.2. 
^Dooghe, 1985, blz. 233. 
'Kronjee en Tenhaeff, 1987, blz. 67. 
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6.4 Maatschappelijke veroudering als sociaal probleem 
Het probleem 
Maatschappehjke veroudermg is het verschijnsel dat steeds meer mensen tot de 
ouderen behoren door de verlaging van de leeftijdsgrens waarboven zij niet 
meer werken. In hoofdstuk 2 is hierbij een verband gelegd met technologische 
vernieuwing en met de industrialisering, die het mogehjk maakt pensionering 
op steeds jongere leeftijd te financieren. Deze ontwikkelingen zijn niet opgeroe
pen door overheidsbeleid, maar hierdoor wel versterkt. In de bestudeerde 
landen is door de overheid de afnemende arbeidsparticipatie van ouderen met 
instemming waargenomen en soms zelfs bevorderd. Dit werd steeds beter 
mogeüjk en de overheid had hiervoor een motief. Betaalde arbeid wordt steeds 
minder door zelfstandigen, of in loondienst bij een klein bedrijf, en steeds meer 
in een organisatie (onderneming, süchting of overheidsinstelling) verricht. 
Hierdoor is het wel of niet participeren in betaalde arbeid onderhevig aan 
besluiten van vakbeweging, werkgevers en overheid. De participatie m betaalde 
arbeid is dan een instrument om bepaalde doelen te verwezenhjken. Zo is ge
tracht de daling van de participatie van oudere arbeidskrachten te vergroten, 
met als doel arbeidsplaatsen voor jongeren te creëren. De marktsector kan dan 
de meest produktieve jongeren selecteren. De minder produktieve ouderen zijn 
de verantwoordehjkheid van de coUectieve sector. Zij worden uitkeringsge
rechtigden. 
In een demografisch verouderende samenleving leidt de maatschappeUjke 
veroudering tot een extra ongunstige verhouding tussen draaglast en draagver
mogen. Er is nog een problematisch kenmerk van de maatschappeUjke verou
dering. De Franse sociologe GidUemard constateert dat de «ironologische 
leeftijd steeds minder bepalend wordt voor de afbakening van het begin van de 
derde levensfase'. In veel landen ontstaat voorafgaand aan de pensionering een 
periode waarin men al definitief uit de arbeidsmarkt verdwijnt via speciale 
werkloosheidsregelingen voor ouderen, vroegtijdige pensionering en arbeidson-
geschiktheidsregehngen. Het moment van beëindiging heeft voor velen niet te 
maken met het feit dat men gezien de chronologisdie leeftijd recht heeft op 
pensioen, maar is gebaseerd op het niet meer geschikt zijn voor het werk. Met 
de pensionering ging voorheen niet het recht op werk verloren^. Dit is nu wel 
het geval. Fimctionele criteria komen volgens GuiUemard in de plaats van 
chronologische leeftijdscriteria. Doordat niet iedereen m staat is in dezelfde 
mate te bhjven functioneren, ontstaan hierdoor grotere verschiUen in de levens
cyclus. Hierdoor gaat de bijdrage van de pensionering aan de ordening van de 
levenscyclus verloren. De chronologische leeftijd verdwijnt als ordenend 
criteriimi. GuiUemard ziet nadelen aan deze ontwikkeling. 
De entree m de laatste levensfase is niet voorspelbaar. De nieuwe grenzen 
variëren met de toestand van de arbeidsmarkt en de leeftijdsdefinities die men 
aanhoudt. De oudere verhest hierbij invloed op haar of zijn levensloop. De 
symbolische betekenis van de chronologische leeftijd in de levenscyclus gaat 
'GuiUemard, 1988, blz. 3 e.v.. 
^bid., blz. 11. 
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verloren. Dit zet uiteindelijk de steun van de sociale categorie in de tweede 
levensfase onder druk. Guiïlemard voorspelt dat het impüciete contract tussen 
de generaties m verschillende levensfasen, over de mkomensoverdrachten, 
moeihjk te handhaven is'. Het is niet duidehjk voor wie de belastingen en 
premies worden opgebracht, en of en wanneer men er zelf recht op zal kunnen 
doen gelden. 
Het plaatsen van ouderen buiten posities van de maatschappehjke arbeidsver-
dehng heeft nog een belangrijk sociaal gevolg. De maatschappehjke betekenis 
van de arbeidsverdeling bestaat uit de wederkerige afhankehjkheid tussen 
mensen die hierdoor ontstaat. Sohdariteit en sociale integratie ontstaan dan op 
een "natuurhjke" wijze. Als ouderen uit de betaalde arbeid verdwijnen, vermin
dert de afhankehjkheid van anderen ten opzichte van ouderen. Ouderen 
worden toenemend afhankehjk van coUectieve sohdariteit. Er ontstaat dan een 
eenzijdige afhankehjkheid. 
Aanbevelingen 
De overheid kan gunstige condities creëren voor een eventuele omslag in de 
dalende arbeidsparticipatie van ouderen. Een belangrijk instrument bestaat in 
het bijzonder uit het stimuleren van om- en bijscholing op oudere leeftijd. Het 
is mogehjk de arbeidsproduktiviteit van oudere arbeidskrachten te verhogen. 
Tot voor kort had het grootste deel van de oudere arbeidskrachten niet veel 
meer dan lager onderwijs. Het is dan moeihjk om door om- en bijscholing de 
geschiktheid voor arbeid te verbeteren. Dit kan voor de komende generaties 
oudere arbeidskrachten geen probleem meer zijn, gezien hun veel hogere 
vooropleiding. 
Pensionering is in de loop van de tijd in plaats van een recht een phcht gewor
den die in de CAO is vastgelegd. Een voor de hand hggende mogehjkheid van 
vergroting van het draagvlak bestaat uit een verhoging van de pensionermgs-
leeftijd en een bekorting van de onderwijsduur. Een verhoging van de pen
sioenleeftijd heeft verschiUende voordelen. Er wordt minder een beroep gedaan 
op coUectieve voorzieningen. Volgens de psychologische theorie heeft een 
gebrek aan belasting voor een organisme dezelfde negatieve gevolgen als een 
teveel aan belasting. Voor de gezondheid is er een evenwicht nodig tussen 
draaglast en draagvermogen; ook voor mensen op hogere leeftijd is een zekere 
taakbelasting nodig. Een pensionering op jonge leeftijd kan dus de gezondheid 
schaden. 
Een vaste hogere pensioneringsgrens heeft nog steeds het nadeel dat mensen 
die nog goede prestaties kunnen leveren de arbeidsmarkt verlaten. Het is 
echter de vraag of het alternatief, een flexibele pensionering, aantrekkehjker is. 
In een dergehjk systeem gaat men met pensioen wanneer men wil, vroeger of 
later dan de officiële pensioneringsleeftijd. De pensioenuitkeringen kunnen 
hierbij worden aangepast. Bij een flexibele pensionering hoort ook dat werkge
vers in staat zijn op grond van een mdividueel oordeel de oudere werknemer te 
ontslaan. Dan zal men de arbeidsmarkt moeten verlaten vanwege een persoon-

'ibid., bl2. 13. 
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lijk falen en niet op grond van het leeftijdscriterium dat iedereen gehjk behan
delt. Een ander nadeel van dit systeem is dat het de sohdariteit tussen de 
generaties onder druk zet'. 
In 1988 is in de Bondsrepubhek de duiu- van het hoger onderwijs bekort en is 
de wet op de vervroegde pensionering niet vernieuwd^. In een vraaggesprek, 
naar aanleiding van een verhoging van de pensioneringsleeftijd van vrouwen, 
merkt de Duitse minister van Sociale Zaken het volgende op: 

" Wenn wir eine Rentenreform für die Zukunft machen, führt an elner 
Anhebung der Altersgrenze kern Weg vorbei, es sei denn, jemand woUte das 
Rentenniveau rapide absenken. Kein System der Welt halt langere Schulzei-
ten, kürzere Erwerbsphase, früheres Renteneintrittsalter und höhere 
Lebenserwartung aus. Wir haben die altesten Studenten und die jüngste 
Rentner. Das geht nicht lange gut. Wenn wir aber das Rentenalter anheben, 
dann doch nicht nur für Manner'". 

Afgewacht moet worden of er een substantieel effect ontstaat op het maat-
schappehjk draagvlak van de verhoog van de pensioneringsleeftijd en de 
bekorting van de formele onderwijsduur. Gezien de ontwikkelingen over de 
afgelopen dertig jaar en eerder gaan deze maatregelen in tegen een proces dat 
al lange tijd gaande is. Het is denkbaar dat dit proces zich ondanks dergehjke 
overheidsmaatregelen voortzet. Als bij voorbeeld de pensioneringsleeftijd 
verhoogd wordt, dan zou een arbeidsongeschikheidsregeling de functie van een 
vervroegde uittredingsregeling kxmnen overnemen. 

'Zie de hiervoor geciteerde opmerkingen van GuiUemard. 
^Jouvenel, 1989, blz. 24. 
'Die Zeit, 1989. 



7. SUMMARY' 
The human life cycle includes the whole of age-related social positions held by 
individuals during the course of their hves. In western societies three stages can 
be distinguished: a first stage of childhood and adolescence, a second stage of 
adulthood and a third stage when adults are considered old in the society they 
live in. The central question in this study is: what are the effects of changes in the 
life cycle on the demographic ageing and the amount of social public expendi
tures? Consequently the study concentrates on three social developments 
(changes in the life cycle, demographic ageing and the amoimt of social public 
expenditures) and the relations between them. Added clements in the analysis 
are: a) a description of the social preconditions of changes in the life cycle; and 
b) a speculation on contingent recommendations for a public policy based on 
the results of the analysis. The empirical data m this study refer to the follow-
ing coimtries: Belgium, the Federal Republic of Germany, Denmark, France, 
the United Kingdom and the Netherlands. Data on the past thirty years are 
analyzed in particular. In several places, however, comparisons are made with 
former times; these comparisons have a more rough character. Diagram 7.1 
offers a survey of the analysis. 

D i a g r a m 7,1: An o u t l i n e of t h e a n a l y s i s 

SOCIAL CONTEXT 

\ 
CHANGES IN THE HUMAN LIFE CYCLE 

1 i 
DEMOGRAPHIC ^ SOCIAL PUBLIC 
AGEING EXPENDITURES 

Hypothetically: a) a decline of the fertility of the population, that results in an 
ageing of the population, is the result of changes in the human life cycle; b) an 
increase ia social pubüc expenditures is the result of the demographic ageing 
and also of changes in the himian life cycle. 

'With thanks to Mrs. Josine Jacobs-Qement for her help in translating this summaiy. 



268 
Social context 
The preconditions of changes in the üfe cycle can firstly be found in the tasks 
of family households, especially in the emphasis in western family households 
on the bringing-up of children who have to become independent adults. This 
fits in with a limited productive task of households. Secondly, important 
characteristics of the social preconditions, which are related to the tasks of 
family households, are: the establishment of formal education and the decrease 
of the illiteracy; migration and industrialization; the decline of the infant 
mortaüty rates and the increase of the life expectancy. These conditions result 
in: a) the increase of the duration of formal education m the first life stage; 
b) the increasing proportion of women in the second life stage participating in 
the labour force; and c) the declining participation in the labour force of the 
elderly in the third life stage. 
Changes in the life cycle 
The life cycle has changed during the past thirty years in Western Europe. In 
the first life stage the duration of participation in school-education has in
creased. At the same time this development is an indication of the increase of 
the dm-ation of parental responsibilities. The increase of the duration of this 
responsibilities is striking in the period 1960-1985. However, these develop
ments began to become noticeable as early as about a himdred years ago. 
Hypothetically the diu-ation of the participation in school-education has a 
negative effect on fertility, via a postponement of the start of family formation 
and via an increase of the burden by the task of upbringing on the parental 
family. The duration of school-education also has another effect on society: 
education will be a rising item in the social pubhc expenditures. So hypotheti
cally the participation in education has an upward effect on social public 
expenditures. 
In the second life stage many people have, compared with former times, a 
partner. There is between women and men a difference of some years in the 
average age at marriage. From this relatively smaU difference can be inferred 
that there is comparatively not much social inequality between women and 
men. This has important consequences for the education of children, especially 
the effect of a decrease of the iUiteracy and a growing participation in school-
education. 
In the existing famUy relations the caring for and the education of adolescents 
is a difficult task. The capacity of the parental family to bear this is generally 
not sufficiënt for bringing-up a large number of children during a long period. 
Not much support is offered from outside the family household. In fact a major 
part of this task is the responsibility of the mother. The traditional division of 
labour between the sexes has not changed in this respect, but on the other 
hand the second life stage of women is no longer determined completely by 
role expectations of motherhood. Mothers are comparatively yoimg when their 
last child leaves home; an "empty nest-stage" has developed. 
In the past thirty years the participation of women in the labour force, in the 
countries in this study, hypothetically has a negative effect on fertility. This 
participation also influences the realization of informal care and therefore 
hypothetically has a positive effect on the total of collective social expenditures. 
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About the third life stage it is observed that less aged people than in former 
times are üving together with their children. This is an effect of the reduction 
of the size of family households and of the earüer completion of famUy house
holds (the lower age of the parents at which their last child is bom). Three 
generation households are rare nowadays; they were rare in the past likewise. It 
is not the case that the elderly are abandoned more frequenüy than before. 
There is indeed a new phenomenon of a growing proportion of the very old 
who relatively often have to call on care. 
An important change, that determines the duration of the third life stage, is the 
dimmished participation of the elderly in the labour force. The developments in 
the third Ufe stage cause a "social ageing". More people occupy the social 
position of the elderly. The average retiring age is lowered, the length of üfe 
after retirement is extending. HypotheticaUy this furthers the growth of social 
pubüc expenditures. The earüer start of the third life stage hypothetically also 
is a complementary explanation of the fertiüty in decline. 
Demographic ageing 
The demographic ageing is related to the changes in the age structure of the 
population. The relative size of the different age categories changes whereby 
the older age categories increase. The ageing of the population mainly is the 
result of the fertiüty decline. From testing the hypotheses, by comparing the 
data on the past thirty years of the countries in this study, a strongly negative 
correlation appears between the participation in school-education and fertiüty. 
This relation is interpreted via the growing burden by the task of upbringing 
for the parental family and by a postponement of the beginning of the family 
stage in the second life stage. 
The developments in the long run in the past hundred years can also be 
explained by changes in the first life stage in the life cycle. The growing 
attention for care for and education of children at the end of the past centiuy 
was not a new phenomenon. New was the form of this attention, namely, an 
increasing participation in school-education. This participation was apart from 
that comparatively high before, but obviously at a certain moment (at the end 
of the nineteenth century) a quantitative limit was passed, after which a 
negative influence on fertility developed. In the past thirty years the beginning 
of the family üfe stage (by the birth of the first child) was put off to a higher 
age. This development is also an explanation of the fertiüty rate in this period, 
but not of the decreasing fertility over the last himdred years. In the long run 
there is a continuity ia the mean age of women at first birth. The baby boom 
after the Second World War was mainly caused by a temporarily earüer start of 
the family stage. 
In the past thirty years the participation of women in the labour force increased 
in the countries in this study. The fertiüty decüned at the same time. This 
participation appears to have a negative effect on fertiüty, if the participation in 
school education of adolescents is high. If there is a long duration of school 
education the entry at the labour market is postponed to a higher age, into the 
child-bearing years. Then the female employment comes into conflict with the 
role demands for women about the care for and the education of children. 
Looked at it in the long run the laterpretation of the relation between the 
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employment of women and fertility is not always self-evident. There have been 
fluctuations in the participation of women in the labour force. These did not 
always result m the theoretically expected effects on fertility. A decline in 
female employment can even coincide with a fertility decline. A possible 
explanation is, that the most important explaining factor can be found in the 
burden of parental role prescriptions. An increasing burden on the parental 
family has a negative effect on fertility, which is intensified by a growing 
participation of women in the labour force. If female employment decreases, 
then the first factor will still be working. 
Contrary to the expectation at the outset there appears to be a negative 
correlation between the fertiüty rate and the participation of the elderly in the 
labour force. So, a brief third life stage seems to have a negative effect on the 
fertiüty rate. However, it is necessary to modify this conclusion. We arrived at 
this conclusion on the groimd of the results of only a few comparisons. In 
addition it is not clear how far the effect of the participation in the labour force 
of elderly in the third üfe stage on fertiüty is affected by female employment in 
the second life stage (a higher participation rate of women in the second life is 
related to the participation rate of the elderly). The available data were 
insufficiënt to check this fuUy. If it is nevertheless justified to infer a negative 
relation between the labour force participation rate of the elderly and the 
fertiüty rate, then the conclusion wiU be that the formulated hypothesis, about 
the negative effect on fertiüty of a long duration of the third life stage, must be 
rejected. 
Social public expenditures 
The testing of the hypotheses about the effects of demographic ageing and of 
changes in the human life cycle on social pubüc expenditures has the foUowing 
results. 
a) The influence of demographic ageing 
The analysis arrivés at the conclusion that there generaUy is a slight negative 
effect of the decreasing nimiber of young people on the pubüc expenditures for 
education. In the studied period the ageing of the population has a positive 
effect on the pubüc expenditures on pensions. The demographic factor is 
comparatively unimportant as a factor for the development of the pubüc 
expenditures on health care. An important effect of demographic changes can 
be found in the contribution to the coming into being of the welfare state. The 
faU of the fertiüty rate and the increasing üfe expectancy have resulted in an 
universal need of a guarantee on care and pensions for the old age. 
b) The influences of changes in the life cycle 
There is an important positive effect of the participation rate in school-educa
tion of the age category 15-24 on the pubüc expenditures on educatiotu School-
education has become an important segment of the welfare state. The growing 
significance of school-education is not the result of a transfer of tasks from the 
parental famiUes; there rather is a transfer of tasks fi'om employers. 
At first, in 1960, the participation of women in the labour force had a positive 
effect on the pubüc expenditures on health care, but this txuTied into a negative 
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effect. The formulated hypothesis was rejected, on the ground of data on 1985 
and of developments in the years before. An altemative interpretation of a 
negative relation is the explanation that more informal care leads to a need for 
more formal care. According to this interpretation a higher participation rate of 
women in employment has the effect of a diminished consumption of health 
care, with the result that the comparative part of public expenditiu-es on health 
care decreases. 
In accordance with the initial expectation there is a distinct positive effect of 
the lower participation rate of the elderly in the laboin force on the public 
expenditiu-es on pensions. The coverage of the elderly population by pension 
payments to this population has grown more and more by the contraction of 
working life. The participation of the elderly in employment is preconditioned 
by the level of ageing. In coxmtries where the rate of ageing is high, the 
decrease in participation is less. In the long run a new situation has developed 
by the low participation in the labour force of the elderly, combined with a high 
life-expectation. The combination of these two factors results in an extensive 
use of pubüc pension payments. 
The demographic ageing has consequences for the social pubüc expenditures in 
the preconditions created by specific characteristics of the üfe cycle and the 
latent function of poütics in the welfare state: the redistribution of the yields of 
the production in society over the stages of the life cycle. A life cycle with a 
long period of school-education and a long third life stage goes together with 
an extensive welfare state. People in the second life stage pay taxes and social 
Insurance contributions for the education and benefits of people in the first and 
third life stages. The socioeconomic transfers between üfe stages are a com
paratively new phenomenon. The transfers of the welfare state are not a 
substitution for former private transfers of money or care from the second üfe 
stage to the first and the third life stage. 
Recommendations 
At the end of this study a chapter with a speculation on contingent recommen
dations for a govemment poücy is included. Aroimd the capacity of the social 
category in the second üfe stage to bear the burden of contributing taxes and 
social Insurance contributions for the expenditures to the category in the third 
üfe stage three social problems have been defined: demographic ageing, pubüc 
expenditures as an improper way of distribution (in perspective of the goals of 
strengthening informal care or of the market mechanism) and "social ageing". 
In the definition of the problem of demographic ageing the possibiüties for 
increasing the supporting population by pronatalist measiu-es are accentuated. 
However, the feasibiüty of govemment interventions to raise birth rates is 
limited. Daynurseries and financial aid for famiües caimot reduce the burden of 
famiües caused by the long duration of school education in the first life stage. 
In principle a shorter duration of the period of school-education could have 
much effect on the fertiüty rate and thereby check the ageing of Western 
Europe. On the other hand a longer duration of participation in school-educa
tion could control the high growth rate of the population in developing coun-
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tries. However, it is not easy to influence the diu-ation of school-education. This 
duration is dependent on other social conditions which are not easy to alter. 
Strengthening informal care and the market mechanism is a feasible goal of 
public policy, but the effect on the total of pubhc social expenditures is presum-
ably small. 
The pushing back of the "social ageing" hy raising the retiring age is in principle 
an effective means for increasing the capacity of the social category in the 
second life stage to bear the biu-den of flnancing the needs of the categories in 
the third and the first life stage. In the Federal RepubHc this is piu-suited. In 
view of the previous history of the development of "social ageing", it will not be 
simple to realize this goal. This does not alter the fact that the Govemment can 
create favourable conditions for a possible break in the decreasing participation 
of the elderly in the labour force, by: a) promoting extra training and retraining 
later in occupational life; b) insisting on raising the retiring age in industries, 
trades and services. 
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STELLINGEN 

1 
Individualisme is een traditioneel kenmerk van gezinshuishoudens in 
West-Europa. 

2 
De betekenis van het geïdn in de eerste fase van de levenscyclus van 
inwoners van Westeuropese landen is in de loop van de tijd toegenomen. 

3 
De daling van de vruchtbaarheid van de bevolking in de afgelopen 
decennia is een vervolg op een eerdere, aan het emde van de vorige 
eeuw ingezette teruggang van de vruchtbaarheid en kan verklaard 
worden door veranderingen in de levenscyclus over een periode van 
honderd jaar. In het bijzonder de toenemende duur van de verantwoor
delijkheid van ouders voor kinderen speelt hierbij een rol. 

4 
Bij een levenscyclus met een lange opleidingsduur en een lange derde 
levensfase hoort een omvangrijke verzorgingsstaat. 

5 
De verwachting dat een uitbreiding van kinderopvang zal leiden tot een 
stijging in de vruchtbaarheid is gebaseerd op een sterke onderschatting 
van de omvang van de taken van verzorging en opvoeding van kinderen. 

6 
Bij de veronderstelling dat bejaarden vroeger in het algemeen in driege-
neraliehuishoudens waren opgenomen, houdt men geen rekening met 
het feit dat het verloop van de levenscyclus dit toen meestal onmogelijk 
maakte. 

7 
Het bevorderen van bformele zorg kan, tegengesteld aan de bedoeling, 
juist een groter beroep op professionele zorg als resultaat hebben. 



8 
Het verlangen in een unieke tijd te leven is begrijpelijk. Bij een analyse 
van maatschappelijke ontwikkelingen dient men echter niet zonder meer 
aan dit verlangen toe te geven. 

9 
Het "verklaren" van nog onverklaarbaar gedrag uit individuele overwe
gingen die los staan van sociale normen is in een sociologische analyse 
af te raden; misschien zijn belangrijke sociale determinanten nog niet 
opgespoord. 

10 
Toekomstverkenningen kunnen wel de risico's van politieke besluiten 
voor de komende generaties inventariseren maar geen volledige zeker
heid bieden. Dit is echter geen argument tegen het verrichten van toe
komstverkenningen, maar wel tegen politieke besluiten met een onzeker, 
maar onaanvaardbaar hoog risico. 
Zie ook H. Jonas, Das Prinzip Vcrantwortung. Versuch eincr Ethik für die technologische 
Zivilisation, Frankfurt am Main, Inscl Verlag, 1979. 

11 
Hel moderniseren van een woning door het wegbreken van suitedeuren 
heeft een esthetisch en een wetenschappelijk bezwaar. Er ontstaat 
meestal een lelijke langwerpige kamer. Bovendien mist men dan de 
mogelijkheid achter deze deuren in een betrekkelijke afzondering te 
participeren 'm het gezin en tegelijkertijd in een even betrekkelijke rust 
aan een dissertatie te werken. 

G J. Kronjee, Veranderingen in de levenscyclus, demografische veroudering 
en collectieve sociale uitgaven. Utrecht, 8 februari 1991. 


